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Abstract

In dit werkstuk wordt zelfreplicatie onderzocht voor een simulatie van een
collöıde-suspensie binnen de dissipatieve deeltjesdynamica (DPD). Tetraëder-
en octaëder-structuren met specifieke interactiesterktes, structuurgetallen en
bindingsgetallen zullen zichzelf kopiëren in verschillende deelstappen [1]. De
DPD-methode blijkt vergelijkbaar met een computationeel efficiëntere me-
thode die gebruik maakt van Langevin-dynamica. Voor beide methodes blijkt
het proces van zelfreplicatie erg gevoelig te zijn aan de stochasticiteit van de
krachten en aan de specifieke interactielabels. De simulatietemperatuur is een
minder beduidende factor voor de DPD-methode dan voor de Langevinme-
thode.

Verder gaat men in dit werkstuk in op het resultaat uit de statistische
fysica: het voorkomen van een macroscopisch proces zal een extra voorwaarde
op de tweede wet van de thermodynamica leggen. Dit vormt een maat voor
de irreversibiliteit van het systeem [2]. De bestudeerde zelfreplicatie voor
tetraëders en octaëders blijkt te voldoen aan deze statistische vergelijkingen.
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Voorwoord

Het maken van keuzes is nooit een grote sterkte van mij geweest. Het kiezen
van een thesisonderwerp ging dan ook gepaard met heel wat afwegingen. Soms
zijn het dan gewoon anderen die je beter kunnen vertellen wat je zelf het liefste
wil. Het was mijn medestudent Tom die wist dat moleculaire dynamica en
zelfreplicatie mij wel zouden liggen. Hoewel de dagen van thesiswerk soms
lang leken en de moed na poging zevenendertig al eens kelderde, heb ik geen
moment spijt gehad om voor dit thesisonderwerp te kiezen. Of, nu ja, te laten
kiezen.

Vol goede moed begon ik aan het programmeren in Python en het maken
van een systeem voor dissipatieve deeltjesdynamica waarin ik collöıdedeeltjes
simuleerde. Maanden van thesiswerk in het INW, op kot en thuis volgden. De
vraag “En Robin, kopiëren de octaëders al?” die ik van velen kreeg, moest
ik echter keer op keer negatief beantwoorden. Het is pas na het herhaaldelijk
veranderen van parameters en het herdefiniëren van variabelen dat ik halver-
wege maart uiteindelijk resultaten kreeg. Mijn map op de supercluster van
de UGent heeft sindsdien nooit leeggestaan. Twee maanden later vormt dit
werkstuk het resultaat van een jaar onderzoek naar zelfreplicatie. Het is een
werkstuk dat lijvig en volledig is, hetgeen alleen mogelijk was dankzij de hulp
van verschillende mensen gedurende het hele jaar.

Als eerste bedank ik mijn thesisbegeleider en -promotor professor Wim
Cosyn. Hij was steeds paraat om samen naar antwoorden te zoeken op mijn
vragen, mij informatie aan te reiken of mijn thesis na te lezen op fouten. Het
verkrijgen van de titel van professor deed daar geen afbreuk aan. Ook Camille
was als kantoorgenoot steeds bereid te helpen en mee te denken over een
oplossing. Daarnaast bedank ik mijn promotor professor Jan Ryckebusch. De
feedbackmomenten waren verhelderend en brachten mij terug bij de fysische
werkelijkheid. Ik verliet het kantoor van professor Ryckebusch steeds met
nieuwe moed om verder te onderzoeken en de fysica erachter uit te pluizen.

Ik kan niet anders dan ook mijn vrienden van het verre Hasselt te be-
danken. Zonder de gesprekken met Cedric en Kris had mijn thesis er zonder
twijfel heel anders uit gezien: er zouden geen tetraëders in voorkomen en mijn
programma was lang niet zo efficiënt geweest.

Tot slot bedank ik mijn ouders, mijn broer en mijn vriendin. Zij hebben
mij het hele jaar gesteund en waren er altijd om mijn gedachten te verzetten.
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Hoofdstuk 1

Inleiding en opzet

1.1 Zelfreplicatie

Een fenomeen dat heel wat wetenschappers in de informatica, fysica, biologie
en ingenieurswetenschappen reeds decennia bezig houdt, is een proces waaraan
ze hun eigen leven op aarde te danken hebben: zelfreplicatie. Algemeen gezien
is het de mogelijkheid voor organismen, machines en programma’s om een
kopie van zichzelf te maken.

Binnen de biologie is de rol van zelfreplicatie vanzelfsprekend. Het voort-
bestaan van levende wezens is gebouwd op de oerwet dat genetisch materiaal
als RNA en DNA zichzelf ‘wil’ kopiëren. Het is net deze zelfreplicatie die het
mogelijk maakt om verschillende generaties elkaar te laten opvolgen, zijnde
zelfreplicatie van volledige organismen als dieren en planten. Mutaties en
kruisingen in een populatie maken dan evolutie en het ontstaan van nieuwe
soorten mogelijk. Zonder zelfreplicatie is er enkel rigide leven mogelijk dat
onvergankelijk en onveranderbaar is.

Samen met de opkomst van de digitale computers in de jaren ’40 van
de vorige eeuw werd zelfreplicatie eveneens een onderwerp binnen de com-
putationele wetenschappen. Een computer stelde wetenschappers in staat om
programma’s te schrijven die zelf bepaalde taken uitvoerden. De Hongaarse
wetenschapper John von Neumann was de eerste om zich de de vraag te stel-
len of een machine in staat is zichzelf te kopiëren. Hiervoor schreef hij een
eenvoudig programma waarvoor hij zelfreplicatie simuleren kon: een cellulair
automaton [3]. Dit programma simuleert de evolutie van een tweedimensionaal
rooster, waarin elk vakje zich in één van twee mogelijke toestanden ‘zwart’ of
‘wit’ kan bevinden. Tijdens elke iteratie zal elk vakje een toestand aannemen
die afhankelijk is van zijn naaste buren. Voor dit eenvoudige systeem vor-
men zich zwarte structuren op een witte achtergrond, dewelke zichzelf kunnen
kopiëren. 70 jaren na dit model van von Neumann gebeurt er nog steeds
onderzoek naar verschillende soorten cellulaire automata en vergelijkbare sys-
temen [4].
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Zelfreplicatie wordt tastbare werkelijkheid wanneer een ingenieur een ma-
chine ontwerpt die zichzelf kopieert. De vraag stelt zich welke grondstoffen
de machine hiervoor mag gebruiken, hetgeen kan gaan van het eigenhandig
delven van grondstoffen in de natuur tot het in elkaar plaatsen van bepaalde
vooraf gemaakte onderdelen [5].

Tot slot is er voor zelfreplicatie een rol in de computationele fysica weg-
gelegd. Met de opkomst van de moleculaire dynamica werd het mogelijk om
de tijdsevolutie van fysische systemen te simuleren. Biologische zelfkopiërende
eiwitten of andere moleculen kunnen gesimuleerd en op die manier beter begre-
pen worden. Omdat het programma gebruik maakt van fysische vergelijkin-
gen, kan men voor dit systeem relevante grootheden uit de statistische fysica
als energie en entropie berekenen. Hierdoor wordt het mogelijk te bestuderen
waarom en met welke waarschijnlijkheid zelfreplicatie voorkomt. Voor het
biologische dogma dat DNA zichzelf ‘wil’ kopiëren, kan de statistische fysica
eventueel een verklaring geven.

De analogie die in populaire wetenschappelijke literatuur opduikt, is die
van entropie als een maat van wanorde. Zelfreplicatie betekent echter dat
bepaalde grondstoffen of bestanddelen worden verzameld in een geordende
structuur, wat fysisch gezien een verlaging van het aantal vrijheidsgraden en
dus een verlaging van de entropie betekent. Omdat de tweede wet van de ther-
modynamica stelt dat de totale entropie van het universum gemiddeld gezien
zal stijgen onder een thermodynamisch proces, impliceert dit een minstens
even grote verhoging van de entropie van haar omgeving. Typisch gebeurt
dit door een warmteafgave van het systeem aan de omgeving, waardoor de
totale entropie stijgt. Dat verlies in warmte dient bekostigd te worden met
een externe energiebron (voor het leven op aarde is dit direct of indirect de
zon).

De entropietoename van een proces hangt samen met zijn irreversibiliteit.
Een proces dat macroscopisch gezien zeer waarschijnlijk in de voorwaartse
richting (en daarom onwaarschijnlijk in de tegengestelde richting) voorkomt,
zal een grote entropieverandering met zich meebrengen. Zelfreplicatie is een
typisch onomkeerbaar proces: veel waarschijnlijker voor een bacterie is zich-
zelf te kopiëren dan om spontaan uit elkaar te vallen. Zoals in hoofdstuk 3
zal blijken, wordt op deze totale entropieproductie ∆Stot (deze van de bac-
terie en haar omgeving) een extra voorwaarde opgelegd, afhankelijk van de
onomkeerbaarheid van het zelfreplicatieproces:

∆Stot

kB

≥ ln
(g
δ

)
, (1.1)

waarbij kB = 1, 38·10−23JK−1 de constante van Boltzmann, g de groeisnelheid
van nieuwe bacteriën en δ de desintegratiesnelheid van bestaande bacteriën
voorstelt. Formule (1.1) is een belangrijke voorwaarde die in deze thesis on-
derzocht werd.
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1.2 Dissipatieve deeltjesdynamica

Zelfreplicatie speelt zich typisch af voor complexe structuren, al dan niet opge-
lost in een vloeistof, die een groot simulatievolume innemen. Een moleculaire
dynamicacode (MD-code) kan de evolutie van een dergelijk systeem beschrij-
ven door de moleculaire krachten uit te rekenen en het systeem afhankelijk
hiervan te laten evolueren. Grote structuren zullen echter uit een enorme
hoeveelheid moleculen bestaan waarvoor, vanwege de korte dracht van de in-
termoleculaire krachten, een kleine tijdstap nodig is. Om deze computationele
kost te omzeilen, is een alternatieve methode nodig.

Dissipatieve deeltjesdynamica (DPD) is een ondertussen 23 jaar oude com-
putationele methode die steunt op het principe van “coarse graining”: het sa-
mennemen van een aantal moleculen in één effectief “vloeistofdeeltje”. Deze
vloeistofdeeltjes zullen eveneens interageren volgens effectieve krachten, ver-
gelijkbaar met deze uit de Langevindynamica. Op die manier kan men met
minder deeltjes en grotere tijdstappen complexe processen als zelfreplicatie
simuleren.

De DPD-methode zal in dit werkstuk gebruikt worden om zelfreplicatie van
collöıdestructuren in een vloeistofbad te simuleren. Daarbuiten zal ook haar
werking voor dit systeem vergeleken worden met die van de Langevinmethode.

1.3 Overzicht

Dit werkstuk is opgedeeld in zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de
theorie rond de computationele methode dissipatieve deeltjesdynamica (DPD)
toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 de statistische fysica besproken wordt die
relevant is voor een zelfreplicerend systeem. Dit vormt de theoretische basis
voor de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 4 wordt een model voorgesteld om zelfreplicatie binnen de
theorie van DPD te bestuderen: een bad met DPD-vloeistofdeeltjes waarin
collöıdedeeltjes zijn opgelost, dewelke zelfkopiërende structuren kunnen vor-
men. De structuren waarmee men werkt, zijn octaëders en tetraëders. Hoofd-
stuk 5 verzamelt de resultaten van de nieuw ontwikkelde DPD-code en verge-
lijkt deze methode met de Langevinmethode. Verder worden de voorwaarden
voor zelfreplicatie besproken, samen met de invloed van de interactiesterkte.
Tot slot zal men formule (1.1) nagaan voor verschillende structuren, waarden
van de interactiesterkte en gebruikte methoden.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten besloten en wordt het toekomstper-
spectief voor dit onderzoek besproken.

Een overzicht van de structuur in dit werkstuk is te vinden in figuur 1.1.
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Hoofdstuk 

Hoofdstuk 2:
DPD

Hoofdstuk 3:
Statistische fysica

Hoofdstuk 4:
Zelfreplicatie in DPD

Hoofdstuk 5:
Resultaten

Hoofdstuk 6:
Besluit

Hoofdstuk 1:
Inleiding

Figuur 1.1: De structuur van dit werkstuk.



Hoofdstuk 2

Dissipatieve deeltjesdynamica
(DPD)

In dit deel wordt de theorie van ‘dissipative particle dynamics’, dissipatieve
deeltjesdynamica of DPD besproken; een tak binnen de computationele sta-
tistische fysica die gericht is op het beschrijven van (vloeistof)systemen op een
mesoscopische manier.

2.1 Inleiding: LGA

Tot de jaren ’90 van de vorige eeuw was computationele hydrodynamica voor-
namelijk gericht op microscopische fysica en werden flüıda beschreven met
behulp van molecular dynamics of moleculaire dynamica (MD), hetgeen de
evolutie van atomen of moleculen beschrijft aan de hand van het iteratief
aanpassen van positie en snelheid. Opdat berekeningen nauwkeurig zouden
zijn op intermoleculaire afstanden is een kleine tijdstap nodig. In combinatie
met een groot aantal moleculen vergt dit heel wat rekentijd. Men zocht aldus
naar methodes om met veel minder rekentijd eenvoudige en complexe flüıda
te kunnen beschrijven en macroscopisch hetzelfde hydrodynamische karakter
te verkrijgen.

Eén zo’n methode was het lattice gas automaton (LGA). Hierbij wordt een
(vaak tweedimensionaal hexadecimaal) raster gesimuleerd waarin elke cel zich
in een beperkt aantal toestanden kan bevinden. Het eenvoudigste voorbeeld
is de tweevoudige toestand ‘deeltje aanwezig/niet aanwezig’. In zo’n systeem
zullen deeltjes propageren over discrete plaatsen. Twee deeltjes interageren
pas wanneer ze botsen (i.e. in dichtst naburige vakken terecht komen). Een
dergelijk schema is te zien in figuur 2.1. Zogenaamde botsingsregels garande-
ren dan het behoud van massa en impuls. Macroscopisch levert deze methode
een systeem op dat aan de Navier-Stokesvergelijkingen voldoet (die de hy-
drodynamica van het systeem beschrijven), met een tijdstap die grootteordes
groter is dan voor MD.

5
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Figuur 2.1: Een grafische voorstelling van een lattice gas automaton (LGA).

LGA kent ook enkele problemen [6]. Zo is het geheel niet Galileaans in-
variant: de fysische wetten zijn niet gelijk in elk inertiaalstelsel. Daarbij is
het systeem niet isotroop: de materiaaleigenschappen van het systeem zijn
per definitie afhankelijk van de richting. Voor bepaalde eenvoudige systemen
kunnen deze problemen wel vermeden worden, maar in systemen waar op-
pervlaktes een belangrijke rol spelen, is dit moeilijker. Bovendien bevatten
complexe vloeistofsystemen eigenschappen die vloeistofeeltjes meer mogelijke
toestanden opleveren.

Om deze problemen te vermijden ontwikkelden Hoogerbrugge en Koelman
in 1992 een computationele methode die minder rekentijd vergt dan MD en
tegelijk Galileaans invariant, isotroop en erg flexibel is; dissipative particle
dynamics of DPD [6].

2.2 Definitie

DPD is een methode die gebaseerd is op het principe van coarse graining
(figuur 2.2). Een aantal vloeistofmoleculen wordt samengenomen om één “ef-
fectief vloeistofdeeltje” te vormen. Dit is geen fysisch maar een quasi-deeltje
dat enkel om computationele redenen gëıntroduceerd wordt en dienst doen
als gemiddelde impulsdrager van haar moleculen. Ze modelleren de collec-
tieve excitaties van het systeem, waarbij de precieze details van de moleculen
verloren gaan. Omdat de lengteschaal van deze deeltjes zich bevindt tussen de
microscopische en macroscopische fysica, spreekt men van mesoscopische deel-
tjes. Deze zullen echter niet interageren volgens moleculaire krachten. Door
het samennemen van de moleculen zullen er namelijk fysische details van het
systeem verloren gaan, hetgeen gemiddeld gezien gecompenseerd kan worden
door het toevoegen van een stochastische krachtterm.
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Figuur 2.2: Een vereenvoudigde voorstelling van coarse graining: verschillende
moleculen of atomen worden gebundeld in één vloeistofdeeltje.

De methode werd voorgesteld en toegepast door Hoogerbrugge en Koel-
man, maar werd in detail uitgewerkt door Español en Warren in 1995 [7]. Zij
maakten de vergelijkingen van de krachten expliciet en formuleerden de voor-
waarden waaraan deze moeten voldoen opdat het systeem kan opereren in het
canonisch ensemble (onder constante temperatuur omstandigheden). Español
en Warren gaven in hun paper aan dat er als gevolg van coarse graining naast
een conservatieve kracht zowel een random kracht als een dissipatieve kracht
ontstaan. De eerste vertegenwoordigt het stochastische karakter dat een ge-
volg is van het verlies van vrijheidsgraden; de tweede staat voor de viscositeit
van mesoscopische vloeistofdeeltjes. De nettokracht die inwerkt op deeltje i,
veroorzaakt door alle deeltjes j, is dan:

fi =
∑
j 6=i

(FC
ij + FD

ij + FR
ij), (2.1)

waarbij FC
ij de conservatieve kracht, FD

ij de dissipatieve kracht en FR
ij de

random kracht is.

De kracht van vergelijking (2.1) is net deze die conventionele Langevin-
dynamica beschrijft, zijnde de beweging van mesoscopische deeltjes waarvan
de botsingen met naburige moleculen op een stochastische manier voorgesteld
worden. [8] Algemeen gedraagt een Langevinsysteem zich op een diffusieve
manier en niet volgens de wetten van Navier-Stokes. Om een hydrodyna-
misch correct systeem te verkrijgen is een juiste keuze van de parameters die
in de krachten voorkomen nodig, zoals in sectie 2.3 besproken wordt.

De krachten uit formule (2.1) dienen daarom te voldoen aan een aantal
voorwaarden. Español en Warren kozen voor een Galileaans invariant sys-
teem. Alle krachten mogen hiervoor enkel van de combinaties rij = ri− rj en
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vij = vi − vj afhangen.1 Verder eist men een isotroop systeem: de krachten
moeten onafhankelijk zijn van de richting. Ten slotte zal de wrijvingskracht
FD
ij evenredig moeten zijn met de snelheid, terwijl de random kracht FR

ij hier
expliciet onafhankelijk van is. Men vindt de volgende vergelijkingen:

FD
ij = −γwD(rij)(r̂ij · vij)r̂ij; (2.2)

FR
ij = σwR(rij)r̂ijθij, (2.3)

waarbij rij = |ri − rj| en r̂ij = (ri − rj)/rij. De factoren γ en σ zijn evenre-
digheidsconstanten die respectievelijk de wrijvingscoëfficiënt en het ruisniveau
voorstellen. wD en wR zijn gewichtsfuncties die worden ingevoerd als gevolg
van coarse graining. Dit is een dalende functie die 1 is voor volledig overlap-
pende deeltjes (onderlinge afstand rij = 0) en 0 wordt op een vast gekozen
afstand waarop de krachten niet meer voelbaar zijn (rij = rcut). Een expliciete
keuze voor deze functies wordt later gemaakt. θij is de zogenaamde ‘Gaussian
white-noise term’: een willekeurig getal dat aan een Gaussische waarschijn-
lijkheid voldoet en waarvan alle waarden in tijd en plaats niet gecorreleerd
zijn. Dit levert de volgende stochastische voorwaarden op:{

〈θij(t)〉 = 0
〈θij(t)θi′j′(t′)〉 = (δii′δjj′ + δij′δji′)δtt′

. (2.4)

Deze laatste gelijkheid garandeert dat 〈θij(t)2〉 = 〈θij(t)θji(t)〉 = 1. Om hier-
aan te voldoen en behoud van impuls te waarborgen, legt men eveneens de
voorwaarde θij = θji op. De van nul verschillende waarde voor 〈θii(t)2〉 leidt
niet tot een zelfinteractie aangezien FR

ii ∼ r̂ij = 0, de nulvector.

Door het toepassen van coarse graining zal ook de conservatieve kracht
aangepast worden, zoals besloten werd door Groot en Warren in 1997 [9].
Waar tussen de elementaire moleculen een klassieke Lennard-Joneskracht werkte
(zie vergelijking (4.1)), zal door het effect van coarse graining tussen de effec-
tieve vloeistofdeeltjes slechts een zachte afstoting bestaan van de vorm

FC
ij = aijw

C
ij r̂ij, (2.5)

waarbij aij de zogenaamde repulsieparameter is, die vaak voor alle deeltjes
gelijk aan a gekozen wordt. wC

ij is opnieuw een gewichtsfunctie met een beperkt
bereik van 0 tot rC

cut. Deze conservatieve kracht is slechts een benadering en
wordt gekozen omdat het een eenvoudige manier is om afstoting op korte
afstand te beschrijven.

1Men benadrukt hier dat de variabelen rij en vij niet gedefinieerd worden als canonisch
toegevoegden. Om de niet-relativistische kwantummechanische relatie [rij ,vij ] = i~/m te
behouden, zou bijvoorbeeld rij = (ri − rj)/

√
2 en vij = (vi − vj)/

√
2.



9 2.3. HET BEPALEN VAN DE PARAMETERS

2.3 Het bepalen van de parameters

In 1997 schreven R. D. Groot en P. B. Warren een derde invloedrijke DPD
paper [9]. Naast het herhalen van de resultaten van Español en Warren [7] en
het aanpassen van de random kracht FR, gaven ze aan wat bruikbare waarden
voor de de repulsieparameter a (gebaseerd op water bij kamertemperatuur),
het ruisniveau σ en de tijdstap h zijn.

Hierbij duiden de auteurs in welke eenheden er gewerkt kan worden en
leggen ze hiervoor massa-, lengte- en tijdschaal vast. Men kiest m = 1 voor
alle deeltjes en een interactiebereik rcut = 1. In plaats van een eenheid van
tijd te kiezen, werkt men in eenheden kBT = 1 (met T de temperatuur van
het warmtebad). Het equipartitietheorema in drie dimensies,

3

2
kBT =

1

2
m〈v2〉, (2.6)

bepaalt nu de snelheid vrms =
√
〈v2〉 als

√
3 en legt daardoor meteen de

tijdschaal vast.
Het vastleggen van deze drie schalen bepaalt de eenheidsschaal van alle

relevante grootheden die berekend worden in de simulaties. Daarom zal ver-
derop in de tekst en in het ontwikkelde computerprogramma eveneens met
deze eenheden gewerkt worden.

2.3.1 Gewichtsfuncties wR(r), wD(r) en wC(r)

Zoals eerder aangehaald, gaven Español en Warren [7] aan hoe het simula-
tiesysteem in een canonisch ensemble kan behandeld worden. Dit deden ze
door gebruik te maken van het fluctuatie-dissipatietheorema. Dit theorema
stelt algemeen dat voor een systeem dat voldoet aan detailed balance (i.e. elk
proces gebeurt in evenwicht even vaak als het tegengestelde proces) de ther-
mische fluctuaties voorspellen in welke mate het systeem reageert door ze te
dempen. Toegepast op het DPD-systeem zullen de thermische fluctuaties be-
paalde deeltjes een hogere snelheid geven, dewelke daardoor sterker gedempt
worden (afvoer van warmte) en het effect teniet doen. Globaal gezien zullen de
effecten van de stochastische kracht FR

ij dus tegengewerkt worden door de wrij-
vingskracht FD

ij om zo de temperatuur van het systeem gemiddeld constant te
houden. De conservatieve kracht is hierbij onafhankelijk van de temperatuur.
Door het kwantitatief toepassen van het theorema kwamen Español en Warren
tot de volgende voorwaardes voor de parameters van beide krachten [7]:

wR(r) =
√
wD(r), (2.7)

σ2 = 2kBTγ. (2.8)

Deze gelijkheden doen geen afbreuk aan de DPD-methode, maar leggen een
extra voorwaarde op om het hydrodynamische systeem binnen het canonisch
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ensemble te laten opereren. Een systeem met een vaste waarde voor σ en γ zal
al na korte tijd naar een evenwichtssituatie gaan, die gezien voorwaarde (2.8)
een gemiddelde temperatuur T = σ2/(2γkB) zal hebben.

Om de functies wR(r) en wD(r) te definiëren en om in de lijn van het
oorspronkelijke algoritme [6] te blijven, stelt men

w(r) =

(
1− r

rcut

)
θ(rcut − r), (2.9)

waarbij θ(x) de stapfunctie

θ(x) =

{
1 x ≥ 0
0 x < 0

(2.10)

voorstelt (niet te verwarren met de Gaussische parameter θij uit vergelijking
(2.3)) en wR(r) = w(r) en wD(r) = [w(r)]2 volgens vergelijking (2.7). Verder
stelt men eveneens wC(r) = w(r). Deze functie maakt de kracht uit for-
mule (2.5) tot een repulsieve, harmonische (i.e. lineaire) kracht. De impuls-
dragende mesoscopische deeltjes zullen dus interageren als ‘zachte bollen’ [10].

2.3.2 Aanpassen van FR
ij

Groot en Warren vervolgen hun paper door te bewijzen dat er een extra factor
h−1/2 in de random kracht aanwezig moet zijn, zodat

FR
ij =

1√
h
σwR(rij)r̂ijθij. (2.11)

Het gemiddelde van de integraal van de random kracht FR
ij over de tijd〈(∫ t

0
FR
ij(t
′)dt′

)〉
dient namelijk onafhankelijk te zijn van de tijdstap h, waar-

door deze factor h−1/2 vereist is in de formule voor de random kracht. Een
volledig bewijs kan gevonden worden in [9] of [11].

2.3.3 Tijdstap h en ruisparameter σ

Vervolgens bespreekt men wat bruikbare waarden voor de tijdstap h en het
ruisniveau σ zijn. De grootte van de tijdstap is erg belangrijk. Men kiest
doorgaans voor een compromis tussen een hoge computationele snelheid (een
grote waarde voor h) en de vereiste om het systeem in evenwicht te houden
(een kleine h). In referentie [9] bekijkt men de temperatuurstoename ten
opzichte van kBT = 1 in functie van de gekozen tijdstap voor σ = 3. Dit
werd gedaan voor verschillende algoritmes, zoals te zien is in figuur 2.3. De
tijdstap h zal zo gekozen worden om het systeem in evenwicht te houden
met een constante temperatuur. Zoals verder in het verslag beschreven zal
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Figuur 2.3: De temperatuursverandering als functie van de tijdstap (hier ∆t)
voor de Euleralgoritme (Eu), het Verletalgoritme ((2.27) tot (2.29)) zonder
voorspelling van de snelheid ṽ (Ve(−)), het Verletalgoritme voor λ = 0.5
(Ve(λ=0.5)) en het Verletalgoritme voor λ = 0.65 (Ve(λ=0.65)). Enkel Ve(λ=0.5)

zal worden gebruikt in dit verslag. Bron: [9].

worden, zal men enkel gebruik maken van het Verletalgoritme waarvoor λ =
0.5 (gedefinieerd in (2.27) tot (2.29)). Voor h = 0.04 vindt men een toename
van 2%, voor h = 0.05 een toename van 3% in T . h = 0.04 vormt daarom een
veilige keuze.

Español en Warren kwamen tot een vergelijkbare waarde vanuit het equi-
partitietheorema in 3D (2.6) [7]. De gemiddelde snelheid zal ongeveer gelijk
zijn aan vrms =

√
3kBT/m. De afstand die een deeltje doorloopt binnen één

tijdstap r = vrmsh moet significant kleiner zijn dan het interactiebereik rcut.
Voor h = 0.04 en vrms/rcut =

√
3 vindt men zo de waarde r/rcut = vrmsh/rcut

= 0.07, beduidend kleiner dan 1.
De keuze van de ruisniveau σ bepaalt de relaxatietijd van het simulatie-

systeem, zijnde het aantal tijdstappen dat nodig is om het tot de evenwicht-
stemperatuur te laten evolueren. Voor lage waarden (σ ∼ 1) vindt men een
grote relaxatietijd. Voor hoge waarden (σ & 8) kan het systeem onstabiel
worden en zal de temperatuur exponentieel toenemen. Groot en Warren von-
den σ = 3 als compromiswaarde. Het garandeert een stabiel systeem met een
kleine relaxatietijd. Volgens (2.8) ligt dan ook de wrijvingsparameter vast als
γ = 4.5.

2.3.4 Repulsieparameter a

De voorgaande twee parameters zijn eigen aan de simulatie en werden bepaald
aan de hand van computationele efficiëntie. De repulsieparameter a wordt
daarentegen gedicteerd door de fysica van het bestudeerde systeem en kan
experimenteel gevonden worden.
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Men gebruikt hiervoor de definitie voor isotherme samendrukbaarheid bij
een constant deeltjesaantal [12]:

κT = − 1

V

(
∂V

∂p

)
T

=
1

ρ

(
∂ρ

∂p

)
T

, (2.12)

waarbij ρ = N/V . Deze grootheid heeft de dimensie [κT ] = Ld/E van volume
per energie voor een d-dimensionaal systeem. Aan de hand van deze definitie
wordt de dimensieloze samendrukbaarheid gedefinieerd als

κ−1 =
1

ρkBTκT
=

1

kBT

(
∂p

∂ρ

)
T

. (2.13)

Voor water bij kamertemperatuur gebruikt men de experimenteel gevonden
waarde κ−1 = 15.9835 [9].

Deze experimentele waarde zal men nu gebruiken om een waarde voor
de repulsieparameter te vinden. Hiervoor schrijft men de druk volgens het
viriaaltheorema als [13]

p = ρkBT +
1

V

〈∑
j>i

(ri − rj) · fi

〉
(2.14)

= ρkBT +
2π

3
ρ2

∫ rcut

0

rf(r)g(r)r2dr, (2.15)

waarbij f(r) = −du(r)/dr de radiale component (of grootte) van de kracht FC

is, met u(r) de conservatieve potentiële energie en g(r) de radiale distributie-
functie, gedefinieerd als [11]

g(r) =
V

N(N − 1)

〈∫
d3r′

N∑
i 6=j

δ(r′ − ri)δ(r
′ + rr̂ij − rj)

〉
. (2.16)

Omdat er voldaan is aan het fluctuatie-dissipatietheorema, zullen de krach-
ten FD en FR na uitmiddeling elkaar exact opheffen, waardoor de totale kracht
fi gereduceerd kan worden tot FC

ij = awC
ij r̂ij.

Vergelijking (2.15) is een exacte gelijkheid en geldt voor elke waarde van
de dichtheid ρ en de repulsieparameter a (gedefinieerd bij formule (2.5)). Men
herschrijft deze vergelijking als

p = ρkBT + α(ρ, a)aρ2. (2.17)

De functie g(r) is afhankelijk van ρ en a en zal de totale integraal α(ρ, a) =∫ rcut
0

r3wC(r)g(r)dr daarom bëınvloeden. Groot en Warren vonden uit simu-
laties dat de factor α voor grote dichtheden onafhankelijk wordt van ρ en a,



13 2.4. DPD ALS THERMOSTAAT

Figuur 2.4: De waarde van de integraal α(ρ, a) in functie van de dichtheid ρ.
Voor hoge dichtheden (ρ > 3), zal deze integraal onafhankelijk zijn van ρ en
a. Bron: [9].

te zien in figuur 2.4. Een verklaring voor dit gedrag is te vinden in de aard
van de functie g(r). Deze functie zal voor lage dichtheden erg afhankelijk zijn
van de repulsieparameter. Is a groot, dan zullen deeltjes ver van elkaar zitten
en is de functie bijna overal gelijk aan 0 binnen het interval [0, rcut]. Voor een
kleine waarde van a is de repulsie beperkt voelbaar en zullen de deeltjes dicht
bij elkaar kunnen komen. Voor hoge dichtheden (ρ > 3, zijnde drie deeltjes in
een volume r3

cut) zullen de effectieve vloeistofdeeltjes elkaar daarentegen altijd
overlappen en zal de grootte van a weinig invloed hebben op de functie g(r)
in het interval [0, rcut]. De vorm kan lichtjes veranderen, maar de waarde van
de integraal α blijft nagenoeg constant.

Groot en Warren vinden aldus voor voldoende hoge waarden van de dicht-
heid (ρ > 2): α = 0.101±0.001. Men gebruikt nu (2.17) in vergelijking (2.13)
en verkrijgt

κ−1 = 1 + 2αa
ρ

kBT
. (2.18)

Voor κ−1 ≈ 16 voor water op kamertemperatuur zal dan dat aρ/kBT ≈ 75.
Voor een waarde α die onafhankelijk is van de repulsieparameter en de

dichtheid, kiest men liefst een grote waarde voor ρ; om de computationele
kost in te perken, wordt ρ best laag gekozen. Een typische dichtheid voor ρ is
daarom 3, waardoor a = 25kBT een logische keuze voor de repulsieparameter
is [9].

2.4 DPD als thermostaat

Ook buiten de mesoscopische fysica is het vaak nuttig een simulatie onder een
constante temperatuur uit te voeren. Hier zijn verschillende redenen voor [14].
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Een eerste belangrijke reden is dat, in evenwichtssituaties, bepaalde thermody-
namische fluctuatierelaties als de berekening van warmtecapaciteit eenvoudig
te berekenen zijn in een canonisch of NV T -ensemble [11]:

CV = − 1

kBT 2
[〈E2〉NV T − 〈E〉2NV T ]2. (2.19)

Daarnaast kan een thermostaat het systeem ook net stabiliseren, waardoor
grotere tijdstappen mogelijk zijn. Ook is de voorwaarde van een constante
temperatuur aangewezen voor niet-evenwichtssystemen binnen de moleculaire
dynamica, waar een systeem typisch wordt aangedreven door een externe
kracht. In overeenstemming met de experimentele situatie, zal de thermo-
staat er voor zorgen dat de gegenereerde warmte afgevoerd of toegevoegd
wordt [14].

Binnen de computationele fysica bestaan er verschillende soorten thermo-
staten [15]. Een veel gebruikte is de Nosé-Hooverthermostaat. Hier is het
systeem gekoppeld aan een extra vrijheidsgraad, hetgeen resulteert in een
effectieve wrijvingskracht die de temperatuur controleert. Deze methode is
volledig Galileaans invariant en garandeert correcte hydrodynamica als resul-
taat. Een minpunt is dat de Nosé-Hooverthermostaat gebaseerd is op globale
feedback: lokale perturbaties kunnen gevolgen hebben voor alle deeltjes, waar-
door het systeem tijdelijk onstabiel kan worden, afhankelijk van de snelheid
waarmee de gekozen vrijheidsgraad verandert [14].

Een andere soort thermostaat is de Langevinthermostaat, die met stochas-
tische variabelen werkt. Daarbij worden een wrijvingskracht en een random
kracht gëıntroduceerd voor elk deeltje, die in combinatie het systeem zullen
stabiliseren. In een warm systeem zal de wrijvingsterm domineren en het sys-
teem doen afkoelen, in een koud systeem domineert de random kracht en zal
het systeem opwarmen, zoals reeds door Hoogerbrugge en Koelman berede-
neerd werd [6]. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om het systeem
stabiel te houden, zodat de simulatietijdstap h aanzienlijk vergroot kan wor-
den. Een groot probleem is dat deze methode niet Galileaans invariant is en
daardoor niet voldoet aan de wet van behoud van impuls.

Een (Langevin)thermostaat is van nature onfysisch: men laat moleculen
interageren volgens hun oorspronkelijke conservatieve krachten, maar introdu-
ceert los van de relevante fysica twee krachten die geen andere bestaansreden
hebben dan om de temperatuur van een systeem constant te houden. Door
in deze thesis te werken met de techniek van DPD wordt er op een fysische
manier een thermostaat gëıntroduceerd. Men blijft, mits het wegvallen van de
precieze details door coarse graining, de correcte fysica behouden. Bovendien
zal het systeem Galileaans invariant zijn en gehoorzamen aan het principe van
lokaliteit: oorzaken van een lokale perturbatie hebben niet rechtstreeks een
gevolg op grote afstand, in tegenstelling tot de Nosé-Hooverthermostaat. Een
vergelijking zal gemaakt worden met een methode die gebruik maakt van de
Langevinthermostaat, dewelke computationeel efficiënter zal blijken.
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2.5 Simulaties in DPD

Om een systeem te simuleren in DPD volgt men het reële systeem in de tijd,
analoog aan een MD-simulatie.

De tijd wordt gediscretiseerd in stappen waarbij men voor elke stap de
interacties tussen alle deeltjes berekent. Voor elk mesoscopisch deeltje i telt
men de krachten die erop inwerken op tot fi en vindt men aan de hand van de
tweede wet van Newton de evolutie van dit deeltje tot de volgende tijdstap:

dri
dt

= vi,
dvi
dt

= fi, (2.20)

waarbij men de kracht fi zal uitdrukt in functie van de massa mi. Het invullen
van de krachten (waarbij de gewichtsfuncties w(r) even buiten beschouwing
worden gelaten) in deze vergelijking geeft

d2ri
dt2

= −γ
∑
j

[(
r̂ij ·

drij
dt

)
r̂ij

]
+
∑
j

θij r̂ij + a
∑
j

rij. (2.21)

Een vergelijking kan gemaakt worden met de originele Langevinvergelijking [11]

d2ri
dt2

= −ζ dri
dt

+ ηi, (2.22)

waar ζ een wrijvingsconstante en ηi een random kracht voorstelt. Deze verge-
lijking werd oorspronkelijk gëıntroduceerd met het oog op een beschrijving de
beweging van (mesoscopische) Brownse deeltjes in een vloeistof. In tegenstel-
ling tot deze bewegingsvergelijking is er in vergelijking (2.21) een conservatieve
kracht FC

ij aanwezig (hetgeen in de aangepaste Langevinvergelijking ook het
geval is) en zijn de krachten FR

ij en FD
ij afhankelijk van de relatieve posities

en snelheden rij = ri − rj en vij = vi − vj, hetgeen een Galileaans invariant
systeem verzekert.

Om vergelijkingen (2.20) discreet op te lossen, zijn er verschillende algo-
ritmes voorhanden [11]. Een keuze wordt gemaakt op basis van het belang
van nauwkeurigheid en/of snelheid.

Een eenvoudige manier om de vergelijkingen (2.20) te integreren is het
Euler algoritme

ri(t+ h) = ri(t) + vi(t)h+O(h2), (2.23)

vi(t+ h) = vi(t) + fi(t)h. (2.24)

Voor een vaste waarde van h is dit algoritme ten opzichte van andere algo-
ritmes erg snel, maar over het algemeen weinig precies. Daarbij is het nume-
riek niet erg stabiel: afwijkingen op de exacte integratie kunnen exponentieel
groeien in de tijd.
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Een eenvoudig en betrouwbaar alternatief dat veel binnen MD-simulaties
gebruikt wordt, is het Verlet algoritme

ri(t+ h) = 2ri(t)− ri(t− h) + vi(t)h+
1

2
fi(t)h

2 +O(h4). (2.25)

Hoewel de computationele kost nauwelijks groter is dan voor het Euler algo-
ritme, is dit schema numeriek veel stabieler en is het tijdsomkeerbaar. Dit
schema gaat uit van een snelheidsonafhankelijke kracht en is daarom voorna-
melijk gericht op de posities van de deeltjes. Aan de nauwkeurigheid van de
snelheden wordt minder waarde gehecht. Deze worden berekend met bijvoor-
beeld de formule

vi(t) =
ri(t+ h)− ri(t− h)

2h
. (2.26)

Volgens de vergelijkingen van DPD is de nauwkeurigheid van de snelheden
wel van belang. De wrijvingskracht FD

i is immers afhankelijk van de snelheden
vi. Een aangepaste vorm van het voorgaande algoritme berekent posities en
snelheden tegelijk: het Verlet snelheidsalgoritme

ri(t+ h) = ri(t) + vi(t)h+ fi(t)h
2/2, (2.27)

ṽi(t+ h) = vi(t) + λfi(t)h, (2.28)

vi(t+ h) = vi(t) +
fi(t+ h) + fi(t)

2
h. (2.29)

Tussen de eerste en derde stap worden de snelheden geschat op ṽi(t + h),
hetgeen een extrapolatie is van de voorgaande snelheden. De waardes ri(t+h)
en ṽi(t+ h) worden gebruikt om de kracht fi(t+ h) te berekenen, dewelke op
zijn beurt een nauwkeurigere waarde voor vi(t+ h) geeft. Deze kracht wordt
eveneens gebruikt om ri(t + 2h) te berekenen in de volgende tijdstap, zodat
er per tijdstap nog steeds slechts één evaluatie van de krachten nodig is. De
waarde λ in de tweede stap wordt gekozen afhankelijk van de toepassing.
Conventioneel kiest men voor λ = 0.5 [9].



Hoofdstuk 3

Statistische fysica van
zelfreplicatie

Alvorens zelfreplicatie binnen DPD besproken kan worden, is een inleiding no-
dig over wat er met een zichzelf kopiërend systeem bedoeld wordt. Er wordt ge-
start met een algemene bespreking van entropie voor niet-evenwichtssystemen.
Deze principes worden vervolgens toegepast op de beschrijving van macrotoe-
standen en zelfkopiërende systemen in het bijzonder. Zo bekomt men een
voorwaarde voor de totale entropie bij zelfreplicatie, hetgeen meteen wordt
toegepast op een voorbeeldmodel in de laatste sectie. De uiteenzetting van
secties 3.1 t.e.m. 3.3 is voornamelijk gebaseerd op referentie [2].

3.1 Entropie: algemeen

Men beschouwt een systeem met een vast deeltjesaantal N en een volume V
dat in contact staat met een warmtebad op temperatuur T (β = 1/(kBT )). De
microtoestanden van het systeem worden benoemd met kleine letters i en j,
met respectievelijke energieën Ei en Ej. Hiervoor bekijkt men een thermo-
dynamisch proces waarin een systeem evolueert van een microtoestand i naar
een microtoestand j. De waarschijnlijkheid dat dit proces zich voltrekt bin-
nen een tijd τ wordt aangeduid met het transitiematrixelement π(i → j; τ).
Het tijdsomgekeerde proces kan zich eveneens voltrekken. Dit noteert men als
j∗ → i∗, met een waarschijnlijkheid π(j∗ → i∗; τ) binnen een tijd τ . Hierin is
de toestand i∗ = T i, waarin T de kwantummechanische operator van tijds-
omkering is. De microtoestand i∗ (of j∗) is dus identiek aan i (of j), met de
impuls van elk deeltje exact tegengesteld.

Men neemt nu aan dat het systeem voldoet aan de vergelijking van de-
tailed balance P (i)π(i → j) = P (j)π(j∗ → i∗): het voorwaartse proces in de
tijd is even waarschijnlijk als haar tijdsomgekeerde, waarbij het voorkomen
van een (tijdsomgekeerde) proces enkel afhankelijk is van de bezettingswaar-
schijnlijkheden P (i) = exp(−βEi)/Z(β) en P (j) = exp(−βEj)/Z(β) van de

17
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begin- en de eindsituatie. De factor e−βEi/Z(β) stelt hierin de Bolzmann-
waarschijnlijkheid voor dat het systeem zich onder de beschreven omstan-
digheden in toestand i bevindt, waarbij Z(β) de partitiefunctie is van het
systeem. Men verkrijgt dus de gelijkheid

e−βEi

Z(β)
π(i→ j; τ) =

e−βEj

Z(β)
π(j∗ → i∗; τ). (3.1)

Men veronderstelt verder dat het proces i → j verloopt zonder een pro-
ductie van arbeid (PdV = 0) en voor een constant deeltjesaantal (dN = 0),
zodat

dE = TdS − PdV + µdN = TdS. (3.2)

Overgaan van een toestand i naar j komt dan overeen met het uitwisselen
van warmte ∆Qi→j = Ei − Ej met het warmtebad. Wanneer het systeem
relaxeert en de energie Ej < Ei, zal de warmte van het bad toenemen, en
dus ∆Qi→j > 0. Dit resulteert in een entropietoename van het warmtebad,
gegeven door ∆Si→jbad /kB = β∆Qi→j. Vergelijking (3.1) kan dan geschreven
worden als [16]

π(j∗ → i∗; τ)

π(i→ j; τ)
= exp(−∆Si→jbad /kB). (3.3)

Deze vergelijking bepaalt hoeveel waarschijnlijker het is dat een proces zich
in de voorwaartse dan wel in tegengestelde tijdsrichting voltrekt. Hoe relatief
waarschijnlijker een voorwaarts proces is, hoe meer entropie er in de vorm van
warmte naar het warmtebad wordt uitgestoten.

3.2 Entropie voor macrotoestanden

De begin- en eindtoestanden van een proces worden nu vastgelegd op respec-
tievelijk i en j, met een voorwaarts proces i→ j en een tijdsomgekeerd proces
j∗ → i∗. De verhouding van waarschijnlijkheden (3.3) uitgemiddeld over alle
mogelijke paden van i naar j is dan:

π(j → i; τ)

π(i→ j; τ)
=
〈
exp(−∆Si→jbad /kB)

〉
i→j , (3.4)

waarbij men als gevolg van de uitmiddeling de sterretjes van i∗ en j∗ laat
vallen.

De microtoestanden i en j zijn zelf niet waar te nemen. Als waarneem-
bare toestanden definieert men de macrotoestanden I en II, dewelke aan
de microtoestanden verbonden zijn volgens een waarschijnlijkheidsdistributie
p(i|I). Deze waarde stelt de kans voor dat de geobserveerde macrotoestand I
afkomstig is van de microtoestand i.

Het systeem met waargenomen macrotoestand I wordt nu in een warmte-
bad geplaatst. De waarschijnlijkheid op een proces waarin het systeem zich
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een tijd τ later in de macroscopische toestand II bevindt, kan dan geschreven
worden als:

π(I → II) =

∫
I

di

∫
II

dj p(i|I)π(i→ j), (3.5)

waarbij de parameter τ vanaf nu wordt weggelaten. De integraal
∫
I

di staat
hier voor een integraal over alle mogelijke microtoestanden (van N deeltjes)
die voldoen aan macrotoestand I als∫

I

di =

∫
dr1...drNdp1dpN

∏
α

δ(Oα(p1, ..., rN , r1, ...,pN)−Oα), (3.6)

waar {ri} en {pi} staan voor de posities en impulsen van microtoestand i
en Oα({ri}, {pi}) een meting van de kwantummechanische observabele Oα
voorstelt met als macroscopisch resultaat O.

De waarschijnlijkheid op het tijdsomgekeerde proces wordt macroscopisch
beschreven door π(II → I) en wordt genoteerd als

π(II → I) =

∫
I

di

∫
II

dj p(j|II)π(j → i). (3.7)

Analoog aan vergelijking (3.1) kan men voor de macropocessen vinden hoeveel
waarschijnlijker een voorwaarts ten opzichte van een tijdskomgekeerd proces
is. Hiervoor berekent men de verhouding voor (3.5) en (3.7):

π(II → I)

π(I → II)
=

∫
I

di
∫
II

djp(j|II)π(j → i)∫
I

di
∫
II

djp(i|I)π(i→ j)
(3.8)

=

∫
I

di
∫
II

dj
(
p(j|II)
p(i|I)

)
p(i|I)

(
π(i→ j)〈e−∆Sbad/kB〉i→j

)∫
I

di
∫
II

djp(i|I)π(i→ j)
. (3.9)

In de laatste regel gebruikt men de vergelijking (3.3). De verhouding is
nu zo herschreven dat het een gewogen gemiddelde uitdrukt van de factor
〈e−∆Sbad/kB〉i→j × (p(j|II)/p(i|I)) voor het proces I → II, gëıntegreerd over
alle mogelijke begin- en eindtoestanden i en j. Het geheel kan aldus herschre-
ven worden als

π(II → I)

π(I → II)
=

〈
〈e−∆Sbad/kB〉i→j

p(j|II)

p(i|I)

〉
I→II

(3.10)

⇔ 1 =

〈
〈e−∆Sbad/kB〉i→j

p(j|II)

p(i|I)

π(I → II)

π(II → I)

〉
I→II

(3.11)

⇔ 1 =

〈
exp

(
ln

[
p(j|II)

p(i|I)

]
+ ln

[
π(I → II)

π(II → I)

]
− β〈∆Q〉i→j

)〉
I→II

. (3.12)

Gebruik makende van ex ≥ 1+x, met −x de exponent van vergelijking (3.12),
bekomt men dan

β〈∆Q〉I→II +

〈
−ln

[
p(j|II)

p((i|I)

]〉
I→II

+ ln

[
π(II → I)

π(I → II)

]
≥ 0. (3.13)
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De term β〈∆Q〉I→II stelt de entropietoename van het warmtebad ∆Sbad/kB

voor. Ook de tweede term kan men herschrijven als een entropieverandering:〈
−ln

[
p(j|II)

p((i|I)

]〉
I→II

= 〈−ln[p(j|II)] + ln[p(i|I)]〉I→II (3.14)

= −
∑
j

p(j|II)ln[p(j|II)] +
∑
i

p(i|I)ln[p(i|I)],

(3.15)

waarbij het gemiddelde over alle microtoestanden i en j expliciet werd uit-
geschreven. In de laatste regel herkent men nu de definitie van de Shannon
entropie

S ≡ −kB

∑
i

pilnpi, (3.16)

zodat men definieert dat ∆Sintern = SII − SI .
Men bekomt aldus het resultaat

∆Sbad + ∆Sintern + kBln

[
π(II → I)

π(I → II)

]
≥ 0. (3.17)

Indien de macrotoestanden niet van elkaar verschillen en beide een gevolg
zijn van dezelfde microtoestanden i en j, zal π(I → II) = π(II → I) en
reduceert vergelijking (3.17) zich tot de tweede wet van de thermodynamica:
de totale entropie van het universum ∆Sbad + ∆Sintern moet gemiddeld gezien
stijgen onder een willekeurig proces I → II. De extra term in de vergelijking
maakt deze ongelijkheid strikter: hoe irreversibeler het macroscopische proces
(i. e. hoe groter π(I → II) ten opzichte van π(II → I)), hoe groter (positief)
de totale entropieproductie minstens moet zijn.

3.3 Entropieverandering voor zelfreplicatie

Vergelijking (3.17) is algemeen in de zin dat ze geldt voor systemen nabij
en ver van thermodynamisch evenwicht. Zelfreplicatie is een proces dat zich
typisch ver van evenwicht afspeelt omdat er vaak een externe kracht aanwezig
is. In deze sectie bespreekt men de toepassing van deze vergelijking op een
eenvoudig zelfreplicerend systeem: exponentiële groei van een macroscopische
toestand. Dit kan zowel gaan om de groei van een diersoort in de afwezigheid
van natuurlijke vijanden als om bacteriëngroei of de groei van een eenvoudige
collöıdestructuur in een solventbad. De eindtoestand van exponentiële groei
is afhankelijk van de externe kracht van het systeem. Voor een voldoende
grote energiebron zal de populatiegrootte blijven stijgen tot deze verzadigd
is (de nodige grondstoffen zijn uitgeput). De eindtoestand zal dan zeer sterk
verschillen van de begintoestand, waardoor het proces zeer irreversibel is.
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Men veronderstelt een systeem met een populatiegrootte N dat op tijd-
stip t een waarschijnlijkheid pN(t) heeft te bestaan. Met een gemiddelde
snelheid g kopieert een deeltje zichzelf, zodat de populatiegrootte N een kans
gNpN(t)∆t heeft om toe te nemen binnen een tijdsinterval ∆t. Tegelijk kan
een structuur ook desintegreren met een snelheid δ < g en neemt de popula-
tiegrootte binnen dezelfde ∆t af met kans δNpN(t)∆t. De mastervergelijking
voor de toename ṗN(t) kan geschreven worden als

ṗN(t) = gN [pN−1(t)− pN(t)]− δN [pN(t)− pN+1(t)]. (3.18)

Voor N � 1 een continue variabele is dit een gekende differentiaalvergelijking
met als oplossing

N(t) = N(t = 0)e(g−δ)t. (3.19)

Men kan voor dit systeem nu vergelijking (3.17) toepassen. Het kopiëren
van een structuur verlaagt/verhoogt de interne entropie van het systeem met
een waarde ∆Sintern. Dit resulteert in een warmteafgave/-opname aan het
warmtebad Tbad∆Sbad = ∆Q. De macroscopische waarschijnlijkheid voor
het voorwaartse proces van zelfreplicatie van één deeltje na een tijd τ is gdt
en komt overeen met de waarschijnlijkheid π(I → II, τ). Het macrosco-
pisch tijdsomgekeerde proces heeft na eenzelfde tijd τ een waarschijnlijkheid
π(II → I, τ) = δdt. Zo wordt ongelijkheid (3.17) voor deze situatie (zie
vergelijking (1.1)):

∆Stot

kT
= βbad∆Q+

∆Sintern

kT
≥ ln

(g
δ

)
. (3.20)

De term ln(g/δ) stelt in deze ongelijkheid de mate van macroscopische
irreversibiliteit voor. Hoe groter het verhouding tussen g en δ, hoe sterker de
exponentiële groei is en hoe groter de entropieproductie zal moeten zijn. Voor
een vaste waarde van ∆Sintern betekent dit dat er meer warmtedissipatie ∆Q
zal zijn, en is er dus nood aan een externe energiebron die dit warmteverlies
bekostigt.

Omgekeerd kan het systeem gezien worden vanuit een vaste externe ener-
giebron, zoals geldt voor bijvoorbeeld het leven op aarde. Een vaste hoeveel-
heid zonlicht per seconde resulteert in een vaste snelheid van energietoevoer
dE/dt voor een bepaalde fotosynthetiserend wezen (bijvoorbeeld een bacte-
rie). Afhankelijk van de bacterie zal deze veel of weinig zonlicht verbruiken
en daarbij dus ook warmte produceren. Uit ongelijkheid (3.20) blijkt dat
voor bacteriën die de grootste hoeveelheid energie verbruiken, er een grotere
waarde van g mogelijk is, waardoor zelfreplicatie aan een grotere snelheid kan
gebeuren en de bacterie een evolutionair voordeel krijgt. Dit resultaat kan
gezien worden als een fysische basis voor het empirische biologische feit dat
levensvormen met een efficiënt metabolisme een grotere levenskans hebben.
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3.4 Een toy model voor de zelfreplicatie-

ongelijkheid

Om ongelijkheid (3.20) toe te lichten zal in deze sectie een voorbeeldmodel of
‘toy model’ uitgewerkt worden. Omdat deze ongelijkheid geldt voor een wille-
keurig macroscopisch thermodynamisch proces op een constante temperatuur
(zodat Tbad∆Sbad = ∆Q), zal hier een eenvoudig model beschreven worden
dat los staat van de zelfreplicatie van collöıdale structuren die in de volgende
hoofdstukken aan bod komt.

Men beschouwt een flüıdum van volume V = L3 in contact met een warm-
tebad met temperatuur T . Het systeem bestaat uit N deeltjes (N � 1) van
een gelijke massa m die in twee types kunnen voorkomen: a (met aantal Na)
en b (met aantal Nb), dewelke in elkaar kunnen worden omgezet. Verder in-
troduceert men een verschil in inwendige energie tussen beide deeltjes: een
a-deeltje heeft een energie die een waarde ε > 0 hoger ligt dan dat van een
b-deeltje.

De snelheid waarmee een proces a→ b zich zal voltrekken wordt beschre-
ven aan de hand van de Arrheniusvergelijking [17]

g = Ae−βEa→b , (3.21)

waarbij Ea→b staat voor de activatie-energie om een proces te laten gebeuren
en A een evenredigheidsfactor voorstelt. Omdat in dit proces de inwendige
energie verlaagd wordt, zal er geen activatie-energie nodig zijn om het proces te
laten gebeuren: Ea→b = 0. Verder is het voorkomen van dit proces evenredig
met het aantal deeltjes Na die dit kunnen ondergaan, zodat

g ∼ Nae
−βEa→b = Na. (3.22)

Het omgekeerde proces b→ a zal door de verhoging aan inwendige energie
een energie ε vereisen (Eb→a = ε) en zal evenredig zijn met het deeltjesaantal
Nb. Een uitdrukking voor de desintegratiesnelheid δ wordt dan

δ ∼ Nbe
−βε. (3.23)

Andere evenredigheden zoals een tijdsdimensie zullen voor beide factoren ge-
lijk zijn.

De entropie voor dit systeem kan gevonden worden uit de toestandssom Z
vanwege de relatie

S =
U

T
+ kBlnZ = − 1

T

∂lnZ

∂β
+ kBlnZ, (3.24)

waarbij de gemiddelde inwendige energie U eveneens herschreven is in functie
van Z.
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ONGELIJKHEID

De totale toestandssom Z zal het product zijn van de toestandssommen
van beide typen deeltjes. Men gaat ervan uit dat beide typen zich elk af-
zonderlijk gedragen als een ideaal gas [12], met de inwendige energie van de
b-deeltjes telkens een waarde ε lager. Men vindt dan:

Z = Za · Zb =
V N
a

Na!

(
2πmkBT

h2

)3Na/2

· V
N
b

Nb!

(
2πmkBT

h2

)3Nb/2

·
(
e−β(−ε))Nb

(3.25)

≈

[
V

Na

(
2πm

βh2

)3/2
]Na

·

[
V

Nb

(
2πm

βh2

)3/2
]Nb

· eNbβε, (3.26)

waarbij de Stirling formule n! ≈ nn werd gebruikt voor n = Na, Nb � 1. De
entropie van het systeem kan nu berekend worden met formule (3.24):

S = − 1

T

(
−3Na

2β
− 3Nb

2β
+Nbε

)
+ kBNaln

[
V

Na

(
2πm

βh2

)3/2
]

(3.27)

+ kBNbln

[
V

Nb

(
2πm

βh2

)3/2
]

+ kBNbβε (3.28)

=
3

2
NkB + kB

3N

2
ln

(
2πm

βh2

)
+ kBNaln

(
V

Na

)
+ kBNbln

(
V

Nb

)
. (3.29)

In deze formule stelt S de volledige entropie van het systeem voor. Bij de
omzetting van een a-deeltje in een b-deeltje zal Nb met 1 toenemen en Na met
1 afnemen. De entropie zal veranderen met de waarde

∆Sint =
∂S

∂Nb

∆Nb +
∂S

∂Na

∆Na =
∂S

∂Nb

− ∂S

∂Na

(3.30)

= kB

[
ln

(
V

Nb

)
− lnV

]
+ kBβε−

ε

T
− kB

[
ln

(
V

Na

)
− lnV

]
(3.31)

= kBln

(
Na

Nb

)
, (3.32)

hetgeen de interne entropietoename ∆Sint uit formule (3.20) voorstelt.
Het warmteverlies ∆Q uit de eerste term van formule (3.20) zal zoals eer-

der aangehaald gelijk zijn aan het energieverlies van ∆U =
∫
TdS − PdV +∑

i µidNi, waarbij dV = 0 omdat het systeem geen arbeid levert. In thermo-
dynamisch evenwicht zal de vrije energie F minimaal zijn:

dF = −SdT − PdV + µadNa + µbdNb = µadNa + µbdNb = 0, (3.33)

zodat µadNa = −µbdNb en aldus ∆U =
∫
TdS = −∆Qbad. De energie-

afname bij een omzetting van een a- in een b-deeltje, wordt net als voor de
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entropie in formule (3.30) berekend als

∆Uint =
∂U

∂Nb

∆Nb +
∂U

∂Na

∆Na =
∂U

∂Nb

− ∂U

∂Na

(3.34)

= −ε. (3.35)

De totale entropietoename ∆Stot wordt dan

∆Stot = kBln

(
Na

Nb

)
+ kBβε. (3.36)

Aan de hand van de voorgaande berekeningen kan men nu ongelijkheid (3.20)
herschrijven als

∆Stot

kB

≥ ln

(
Na

Nbe−βε

)
,

⇒ ln

(
Na

Nb

)
+ βε ≥ βε+ ln

(
Na

Nb

)
.

Het toy model blijkt te voldoen aan de zelfreplicatie-ongelijkheid en deze
reduceert zich tot een gelijkheid. De reden hiervoor is dat men het groei- en
desintegratieproces microscopisch bekijkt: alle vrijheidsgraden worden zowel
links als rechts van het ongelijkheidsteken in rekening gebracht.

De entropietoename in de ongelijkheid is steeds een microscopische groot-
heid; de term ln[g/δ] doorgaans een macroscopische. Omdat men voor deze
laatse term het systeem niet in detail bekijkt en dus niet met alle vrijheids-
graden rekening houdt, zal de gelijkheid in vergelijking (3.20) niet opgaan.
Een toy model voor macroscopische zelfreplicatie zou erg complex worden.
In de volgende hoofdstukken wordt zelfreplicatie van tetraëder- en octaëder-
structuren in een vloeistofbad besproken, hetgeen gezien kan worden als een
macroscopisch toy model.



Hoofdstuk 4

Zelfreplicatie binnen DPD

Het doel van deze thesis is om zelfreplicatie van bepaalde collöıdestructuren te
simuleren aan de hand van de DPD-methode, zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet.
Voor dit systeem zal men dan de relevante energie- en entropieveranderingen
uit hoofdstuk 3 bestuderen.

4.1 Een suspensie in DPD

Men start met een vloeistofbad dat wordt gesimuleerd volgens de DPD-methode
en daarom gehoorzaamt aan de wetten van de hydrodynamica. Men be-
schrijft deze vloeistof aan de hand van zogenaamde solventdeeltjes (verderop
vaak aangeduid met ‘s’). In dit bad is een tweede soort deeltjes aanwezig:
collöıdedeeltjes (aangeduid met ‘c’), dewelke groter en minder talrijk zijn dan
de solventdeeltjes. Er is dus sprake van een suspensie: een mengsel van grote
vaste deeltjes opgelost in een vloeistof van kleinere deeltjes. Voorbeelden zijn
modder (kleideeltjes opgelost in water) en geperst sap (vruchtvlees in het sap)
maar ook eitwitten of DNA in een cel(kern).

Deze collöıdedeeltjes zijn op verschillende manieren te introduceren in een
DPD-bad. Koelman en Hoogerbrugge simuleerden een jaar na hun ontwik-
keling van de DPD-methode (1993) een suspensie waarin de collöıdedeeltjes
gezien werden als een aantal DPD-deeltjes samengenomen [18]. In een me-
thode die Boek et. al. in 1997 toepasten, worden de deeltjes echter voorgesteld
als harde bollen die niet volgens de DPD-krachten interageren [19]. Whittle
en Dickinson [20] brachten in 1999 nog een andere methode aan, dewelke een
combinatie is van de twee voorgaande. Ze kozen ervoor een collöıdedeeltje
voor te stellen als een bol met een harde kern waarop ook DPD-krachten
inwerken.

Zoals in hoofdstuk 2 werd uitgelegd, wordt een DPD-systeem uniek be-
paald door de repulsieparameter a, de ruisparameter σ en de wrijvingpara-
meter γ. Voor een systeem met twee typen deeltjes zullen negen parameters
het systeem bepalen: a11, a22, a12, σ11, σ22, σ12, γ11, γ22 en γ12, waarbij bij-

25
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voorbeeld 1 voor een solventdeeltje s staat en 2 voor een collöıdedeeltje c.
Het is ook de methode van Whittle en Dickinson [20] die in de te bestuderen
paper [1] gebruikt werd en men in dit verslag zal hanteren, afgezien van een
andere conservatieve kracht tussen de collöıdedeeltjes.

Men merkt tenslotte op dat collöıdedeeltjes in tegenstelling tot de effec-
tieve vloeistofdeeltjes fysische moleculen zijn. Deze deeltjes zullen daarom
interageren volgens een reële fysische conservatieve kracht en niet volgens een
effectieve harmonische kracht. Voor neutrale deeltjes zal dit een Lennard-
Joneskracht zijn (vergelijking (4.1)). De techniek van coarse graining kan
men niet toepassen voor deze collöıdedeeltjes omdat men net structuurvor-
ming wil bestuderen en deze op korte afstanden werkt. De evolutie van de
collöıdedeeltjes zal daarom met een kleine tijdstap moeten gebeuren terwijl
de vloeistofdeeltjes evolueren met een in vergelijking grote tijdstap. Dit heeft
als gevolg dat de posities van de collöıdedeeltjes veel frequenter geüpdated
moeten worden dan deze van de solventdeeltjes.

4.2 Wiskundige beschrijving van de suspensie

Men beschouwt een DPD-bad van solventdeeltjes s, waarin collöıdedeeltjes c
zijn opgelost en voorgesteld worden als bollen die interageren volgens DPD-
krachten met elkaar en met de solventdeeltjes. Zoals door Zeravcic en Bren-
ner [1] wordt voorgesteld, kiest men voor ass = asc = a = 25kBT , γss =
γcc = γsc = γ = 10 en σ11 = σ22 = σ12 = σ = 4.5 (volgens 2.8), zodat
de DPD-krachten voor beide deeltjes gelijk zijn. Hier staat ‘ss’ voor solvent-
solventinteracties, ‘sc’ voor solvent-collöıde-interacties en ‘cc’ voor collöıde-
collöıde-interacties. De massa’s van beide deeltjes worden daarnaast ook ge-
lijk verondersteld in overeenstemming met referentie [1]: m1 = m2 = m = 1.
Dit is geen juiste veronderstelling maar slechts een vereenvoudiging van het
programma. Deze massa kan gëıntegreerd worden in de grootte van de kop-
pelingsconstantes ass, asc en ε (vergelijking 4.1)).

De collöıdedeeltjes interageren onderling echter niet volgens de DPD-krachten
(van de parameter acc is geen sprake), maar volgens een Lennard-Joneskracht

FLJ(ri,j) = 2αε

[(
D

rij

)2α

−
(
D

rij

)α]
r̂ij
rij
, (4.1)

waarbij ε de eenheid voor energie voorstelt, D de diametergrootte van een
collöıdedeeltje is en opnieuw rij = |ri − rj| en r̂ij = (ri − rj)/rij. De overeen-
komstige potentiaal is

ULJ(ri,j) = ε

[(
D

rij

)2α

− 2

(
D

rij

)α]
. (4.2)
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De exponenten α voor de aantrekkende en 2α voor de afstotende component
bepalen de sterkte van de interactie. Conventioneel worden de exponenten
6 en 12 gekozen, zoals experimenteel werd gevonden voor neutrale atomen
en niet-polaire moleculen [13]. In referentie [1] gebruikt men daarentegen de
exponenten 48 en 96 om een sterk interactiebereik over zeer korte afstanden te
garanderen. Dit neigt naar een harde-bollenmodel, waarin de intactiesterkte
voor afstanden D < 1 oneindig wordt. De zeer sterke afstoting heeft de
neiging om het systeem te destabiliseren tijdens de simulaties. Een oplossing
kan zijn een exclusiezone te introduceren: deeltjes die dichter tot elkaar komen
dan hun evenwichtsafstand, zullen teruggeplaatst worden op hun onderlinge
evenwichtsafstand zonder ze een sterke repulsieve kracht te laten ervaren.
Een andere manier om de repulsieve krachten te vermijden maar toch een
nauw interactiebereik te garanderen, is een keuze voor andere exponenten.
Men kiest in deze thesis voor de exponenten 12 en 24. Een vergelijking van
de Lennard-Joneskracht voor deze drie koppels van exponenten is te zien in
figuur 4.1.
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Figuur 4.1: Een vergelijking van Lennard-Joneskrachten met verschillende
exponenten.

Het totale systeem bevat dus twee soorten deeltjes, waarvoor de dissipa-
tieve en random krachten voor beide dezelfde formule hebben:

FD
ij = −γwD

ij(r̂ij · vij)r̂ij, (4.3)

FR
ij = σwR

ijθij r̂ij; (4.4)
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en de sterkte van de conservatieve kracht verschilt voor de deeltjes:

ss (H) :FC,ss
ij = aijw

C,ss
ij r̂ij, (4.5)

sc (H) :FC,sc
ij = aijw

C,sc
ij r̂ij, (4.6)

cc (LJ) :FC,cc
ij = 24ε

[(
D

rij

)24

−
(
D

rij

)12
]

r̂ij
rij
θ(rcc

cut − rij). (4.7)

H en LJ staan respectievelijk voor de harmonische en de Lennard-Joneskracht.
wC
ij, w

R
ij en wD

ij zijn de gewichtsfuncties zoals gedefinieerd bij formule (2.9). De
maximale interactielengte rcut zal verschillen voor de verschillende krachten
en deeltjes. Deze zijn te vinden in tabel 4.1. De solventdeeltjes kunnen gezien
worden als deeltjes met een diameter van D/3. De reikwijdte van de Lennard-
Joneskracht wordt gedefinieerd aan de hand van een experimenteel gemeten
waarde [1].

Tabel 4.1: Het interactiebereik voor de verschillende interacties.

Kracht Deeltjes interactiebereik rcut

ss 0.5 D
FD
ij sc 1.0 D

cc 1.5 D
ss 0.5 D

FR
ij sc 1.0 D

cc 1.5 D
ss (H) 0.5 D

FC
ij sc (H) 0.75 D

cc (LJ) 1.05 D

Nu alle vergelijkingen vastliggen, kan gekozen worden in welke programma-
eenheden er gewerkt wordt. Net als in sectie 2.3 kiest men m = 1 en kBT0 = 1,
met T0 de temperatuur die gevonden wordt uit voorwaarde (2.8). Omdat
men werkt met verschillende interacties met telkens een verschillend bereik,
kan rcut niet als eenheid van lengte gekozen worden. Men stelt D = 1. De
keuze voor een waarde γ of σ legt volgens (2.8) ook de andere parameter
vast. De conservatieve parameter a werd reeds bepaald als a = 75kBT/ρ
door ze te koppelen aan de experimentele observabele κ. Samen met een
om computationele redenen gekozen waarde van h, liggen de groottes van
alle DPD-krachten dus vast. De Lennard-Joneskracht is de enige kracht die
een niet vastgelegde parameter bezit: de interactiesterkte ε. Deze vormt de
relevante energieschaal van de simulatie (in eenheden kBT ) en zal het gedrag
van het systeem hoofdzakelijk bepalen. Omgekeerd kan men er (zoals in [1])
eveneens voor kiezen ε = 1 te stellen zodat de temperatuur van het systeem
een veranderlijke parameter wordt.
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Door het vastleggen van deze drie schalen, kunnen alle overige grootheden
geschreven worden in eenheden vanm, D, kBT en ε, dewelke allen dimensieloos
zijn. Zo zal de eenheid van h bijvoorbeeld te vinden zijn uit het gelijkstellen
van [E]/[x] = [F ] = [m][x]/[t]2. γ vindt men dan weer uit de definitie van FD.
In referentie [1] kiest men voor γ = 10 en h = 0.035 binnen dit eenhedenstelsel.

Samengevat heeft men de volgende grootheidsschalen:

• Massa: definieer m = 1;

• Lengte: definieer D = 1;

• Energie: definieer kBT0 = 1;

• LJ-interactiesterkte: ε in eenheden kBT ;

• Tijd: h in eenheden D ·
√
m/kBT ;

• Snelheid: v in eenheden
√
kBT/m;

• Wrijving: γ in eenheden
√
m · kBT/D;

• Ruis: σ2 in eenheden
√
m · (kBT )3/D

Eens het systeem gedefinieerd is en de programma-eenheden gekozen zijn,
wordt het volledig bepaald door haar krachten. De simulatie is nog afhankelijk
van de volgende parameters:

• interactiesterkte ε;

• wrijvingsparameter γ;

• aantal solventdeeltjes Ns;

• aantal collöıdedeeltjes Nc;

• grootte van het systeem in één dimensie L;

• duur van een tijdstap h.

4.3 Structuurvorming

4.3.1 De bindingsmatrix

De 24-12-Lennard-Joneskracht tussen de collöıdedeeltjes zorgt ervoor dat deze
op een intermoleculaire afstand D een potentiaalminimum ondervinden. Voor
een interactiesterkte ε/kBT die groot genoeg is, zullen de deeltjes een stabiele
binding aangaan en kunnen er op verschillende plaatsen structuren ontstaan.
Om deze clusters wiskundig te beschrijven, definieert men een bindingsmatrix
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(in referentie [1]: adjacency matrix) Â. Deze matrix heeft dimensies Nc ×Nc

en geeft voor elk paar deeltjes i en j aan of ze gebonden zijn (Âij = 1)

of niet (Âij = 0), zodat Â is symmetrisch is met Âii = 0. Een binding is
aanwezig wanneer de afstand tussen twee collöıdedeeltjes voor een groot aantal
tijdstappen kleiner is dan 1.05D. Men kiest voor deze definitie omdat dit
overeenkomt met de maximale reikwijdte van de Lennard-Joneskracht (4.7).
Een voorbeeld van een bindingsmatrix vindt men voor een octaëder.

Een octaëder is een regelmatig achtvlak. Het lichaam heeft zes hoekpunten
en twaalf gelijke ribben en kan gezien worden als zes collöıdedeeltjes die in
totaal twaalf bindingen aangaan. Door de zes deeltjes te benoemen met een
nummer, kan hiervoor een bindingsmatrix worden opgesteld. Het geheel is te
zien in figuur 4.2. De rijen en kolommen van deze matrix kunnen van plaats
verwisseld worden. De keuze van het benoemen van de deeltjes is namelijk
volledig willekeurig. De exacte vorm van de matrix is van weinig belang,
daar de eigenwaarden gelijk blijven. Voor de octaëder zijn deze eigenwaarden
[4, -2, -2, 0, 0, 0].

Figuur 4.2: Een grafische voorstelling van collöıdedeeltjes (genummerd van 1
tot 6) in een octaëderstructuur met de bijhorende bindingsmatrix.

Het terugvinden van deze reeks in de eigenwaarden van de bindingsmatrix
zal duiden op de aanwezigheid van een gëısoleerde octaëder. Wanneer de
octaëder geen andere bindingen aangaat, is de matrix Â namelijk te schrijven

als blokmatrix

(
X 0
0 Y

)
, waarin X en Y vierkante matrices en 0 niet-vierkante

nulmatrices zijn, allen van een kleinere orde dan Â. De bindingen van tussen
de octaëderdeeltjes bevinden zich in blok X en deze tussen de rest van de
collöıdedeeltjes in blok Y . De eigenwaarden van deze blokmatrix zijn dan
het totaal van de eigenwaarden van de twee blokken. Gaat de octaëder wel
bindingen aan, dan zal men deze reeks eigenwaarden niet terugvinden.

De octaëder is daarentegen niet de meest stabiele structuur die gevormd
kan worden met zes collöıdedeeltjes. Voor een aantrekkende kracht met een
korte dracht en een repulsieve component voor kleine afstanden kan men aan-
tonen dat een polytetraëder de meest stabiele structuur is en een lagere po-
tentiële energie bezit dan de octaëder. Dit doet men door computationeel
de pakkingsdichtheid van alle mogelijke structuren te berekenen en deze te
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minimaliseren [21]. Een poytetraëder is met haar bindingsmatrix te zien in
figuur 4.3. De eigenwaarden van de structuur zijn [3.71, -2.23, -1.62, 0.62,
-0.48, 0].

Figuur 4.3: Een grafische voorstelling van collöıdedeeltjes in een polyte-
traëderstructuur met de bijhorende bindingsmatrix.

Voor vier collöıdedeeltjes is er slechts één stabiele structuur met een maxi-
maal aantal bindingen mogelijk: deze waarbij elk van de deeltjes verbonden is
met de drie andere. Dit is de structuur van een tetraëder, de eenvoudigste der
regelmatige veelvlakken. Een afbeelding van de structuur, samen met haar
bindingsmatrix, is te zien in figuur 4.4. De eigenwaardes van deze bindings-
matrix zijn [3, -1, -1, -1].

Figuur 4.4: Een grafische voorstelling van collöıdedeeltjes in een te-
traëderstructuur met de bijhorende bindingsmatrix.

Het zijn de drie structuren die zonet besproken werden, die relevant zul-
len zijn in het verdere verloop van dit verslag. Zo zal men trachten de
octaëders zichzelf te laten kopiëren, waarbij het vormen van een stabielere
polytetraëderstructuur vermeden dient te worden. Zelfreplicatie van tetra-
eders is in dat opzicht eenvoudiger, gezien er slechts één stabiele structuur
mogelijk is.

4.3.2 Interactielabels en structuurgetallen

Collöıdedeeltjes in een solventbad zullen vanwege de conservatieve Lennard-
Joneskracht structuren vormen, afhankelijk van de temperatuur van het bad
en de gekozen tijdstap. Voor dit onderzoek gaat men dieper in op de zelf-
replicatie van octaëders (en verderop tetraëders). Om dit computationeel
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voordelig te maken zal men ervoor moeten zorgen dat andere structuren min-
der aanwezig zullen zijn. Zo zal voor een kopieerproces van een octaëder de
polytetraëderstructuur vermeden moeten worden.

Een oplossing hiervoor kan gevonden worden in het meegeven van een
structuurgetal en een interactielabel aan de collöıdedeeltjes. Een structuur-
getal is een natuurlijk getal dat zegt of het deeltje deel uitmaakt van een
structuur: elke octaëder wordt uniek genummerd en de deeltjes in de struc-
tuur nemen dit getal als structuurgetal aan. Deeltjes buiten een vaste struc-
tuur krijgen aldus de waarde 0 mee. Deze eigenschap maakt het mogelijk om
deeltjes met een verschillend structuurgetal met een verschillende sterkte te
laten interageren om bepaalde bindingen langduriger te maken dan andere.
Men kan ook een maximum meegeven aan het aantal deeltjes dat een bepaald
structuurgetal heeft, wat eveneens grotere structuren kortlevend maakt.

Een interactielabel is een eigenschap die deeltjes meekrijgen en hen ver-
schillend doet interageren met deeltjes met een ander label. Op die manier
is het mogelijk om van de octaëder een stabieler alternatief voor de poly-
tetraëder te maken. Zo kan er aan de overstaande deeltjes eenzelfde label
meegegeven worden (figuur 4.5): twee deeltjes krijgen label A, twee andere
label B en de overige labels C. Deeltjes met hetzelfde label ondervinden geen
kracht ten opzichte van elkaar (of enkel een afstotende kracht), deeltjes met
verschillende labels wel. Een octaëderstructuur kan op die manier stabiel voor-
komen. Zonder interactielabels zouden bijvoorbeeld de A-deeltjes naar elkaar
aangetrokken worden, ten koste van een B-C-binding, wat resulteert in een
stabielere polytetraëder. Losse octaëderdeeltjes hebben in feite ook een label
en zullen afhankelijk hiervan kunnen koppelen aan bepaalde deeltjes op de
moederstructuur. Om het model computationeel voordeliger te maken geeft
men de vrije deeltjes geen label mee en kent men dit pas toe wanneer het
voor de eerste keer in contact komt met een moederstructuur. Het deeltje
zal dit label dan dragen voor de rest van de simulatie. De waarden van de
interactiesterktes voor deze verschillende deeltjes worden in paragraaf 4.3.5
verder besproken.

Het introduceren van artificiële eigenschappen als een structuurgetal en een
interactielabel kan het systeem computationeel heel wat sneller maken. Zon-
der deze eigenschappen zullen er veel ongewenste structuren van verschillende
groottes gevormd worden. Voor een voldoende hoge temperatuur kunnen deze
structuren zich ook weer loskoppelen, waardoor er zich nieuwe structuren kun-
nen vormen. Om de systeemgrootte en de simulatieduur gering te houden, is
het toevoegen van deze eigenschappen een vereiste om zelfreplicatie te kunnen
bestuderen.

Deze eigenschappen berusten echter niet op een fysische realiteit. Zo zal
door bepaalde deeltjes sterker te laten interageren tijdens de simulatie de
totale energie namelijk niet behouden blijven. De Lennard-Joneskracht is dan
niet conservatief. Een mogelijkheid om een fysische basis te vinden hiervoor
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is door het DNA-coaten van de collöıdedeeltjes [22]. De deeltjes kunnen op
deze manier tags meekrijgen en slechts één bindingspartner aanvaarden met
een overeenkomstige coating. Een vergelijkbaar systeem aan hetgeen hier
beschreven wordt kan op die manier experimenteel getest worden.

Figuur 4.5: De interactielabels voor een octaëderstructuur.

4.3.3 Zelfreplicatie bij octaëders

De bedoeling van dit eindwerk is te onderzoeken hoe zelfreplicatie bij eenvou-
dige structuren tot stand komt. Hiervoor worden een aantal stappen doorlo-
pen, van één (moeder-)octaëder met een aantal losse collöıdedeeltjes tot twee
octaëders (een moeder en een dochter). Deze stappen zijn een gevolg van het
introduceren van artificiële eigenschappen uit de vorige paragraaf.

In een eerste stap zullen collöıdedeeltjes zich hechten op de octaëder. Elk
deeltje van de octaëder kan zo één extra bindingspartner hebben en zij geven
hun label door aan deze aangehechte deeltjes. De structuurgetallen blijven
daarentegen behouden: een van nul verschillend getal (bijvoorbeeld 1) voor
de octaëderdeeltjes, 0 voor de aangehechte deeltjes. Figuur 4.6 illustreert deze
situatie met voor elk deeltje het interactielabel en structuurgetal er bij. Deze
eigenschappen zullen de sterkte van de bindingen met hun moederoctaëder en
de andere collöıdedeeltjes veranderen.

De aangehechte collöıdedeeltjes zullen in een volgende stap ook onderling
bindingen aangaan, met opnieuw een andere sterkte. Er zijn voor de totale
structuur twee configuraties mogelijk voor een maximaal aantal van deze on-
derlinge bindingen, te zien in figuur 4.7a en 4.7b. De onderlinge bindingen zijn
hier in het groen weergegeven. Zoals duidelijk zal worden is de configuratie
met drie deeltjes aan elke kant van de octaëder onnuttig voor het kopieerpro-
ces. De andere configuratie is dat wel, al is er aan de kant met vier deeltjes
nog geen octaëder zichtbaar. Er is nood aan een katalysator.

Gelijktijdig met de octaëder treedt de katalysator op. Dit is een struc-
tuur met dezelfde interactiesterkte als de octaëder, maar slechts bestaande uit
twee deeltjes en met een ander structuurgetal (bijvoorbeeld 2). Deze struc-
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Figuur 4.6: Elk deeltje van de octaëder krijgt een bindingspartner. De bin-
dingen tussen de octaëderdeeltjes (geel) zijn sterker dan deze met de andere
collöıdedeeltjes (blauw). Bij elk deeltje staan de interactielabels en structuur-
getallen aangeduid.

tuur wordt op voorhand gëınitieerd, waarbij de deeltjes de interactielabels b
en c meekrijgen. Elk van deze deeltjes zal net als bij de octaëder één vrije
bindingspartner krijgen gedurende de simulatie, dewelke het label van het
overeenkomstige katalysatordeeltje overneemt.

In een volgende stap zullen de octaëder en de katalysator met hun aange-
hechte deeltjes samenkomen. De katalysator dient dan gericht te zijn zoals in
figuur 4.8a. De aangehechte deeltjes b en c zullen zich respectievelijk hechten
aan de deeltjes C en B. Zo ontstaat één grote structuur van 16 collöıdedeeltjes,
te zien in figuur 4.8b. Op één deeltje na is hier reeds een octaëder gevormd:
het aangehechte A-deeltje hoort enkel nog om te klappen naar het overige
deel van de dochteroctaëder. De zopas aangehechte deeltjes b en c veranderen
daarom van interactielabel naar B en C, in de gedaante dat ze deel zullen uit-
maken van de dochteroctaëder. Zolang de (blauwe) bindingen tussen moeder-
en dochteroctaëder blijven bestaan, is dit niet mogelijk. Daarom is het nodig
deze bindingen te verbreken wanneer de structuur groot genoeg geworden is.

In de laatste stap zullen, afhankelijk van het aantal gevormde (groene) bin-
dingen tussen de aangehechte collöıdedeeltjes, de (blauwe) bindingen met de
moederoctaëder en -katalysator verbroken worden (i.e. hun interactiesterkte
wordt drastisch verlaagd). De overige collöıdedeeltjes vouwen zich dan tot een
nieuwe octaëder. Het totaal aantal (groene) bindingen tussen de dochterdeel-
tjes z is hierin cruciaal. Wanneer men de ontkoppeling laat gebeuren voor een
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(a) De ongewenste configuratie.

(b) De gewenste configuratie.

Figuur 4.7: In een tweede stap zullen de aangehechte collöıdedeeltjes onderling
bindingen vormen. Bijkomend aan figuur 4.6 stellen de groene bindingen deze
van de gehechte collöıdedeeltjes onderling voor.

kleine waarde van z, zal het replicatieproces over het algemeen vlugger gebeu-
ren, maar bestaat er een grotere kans dat de deeltjes zich in een andere struc-
tuur vouwen, waardoor de winst aan octaëders lager ligt. Een ontkoppeling
bij zmax = 11 (1 binding voor de dochterkatalysator, 10 van de 12 bindingen
voor de dochteroctaëder) levert bijna met zekerheid een nieuwe octaëder op.
Een keuze zmax = 10 geeft een veel kleinere opbrengst aan octaëders.

Los van de nieuwe octaëder zal zich ook een nieuwe katalysator vormen.
De twee deeltjes die zich aan de andere kant van de moederoctaëder hadden
vastgehecht, zullen eveneens loskoppelen en de dochtercatalysator vormen.
Na het loskoppelen zullen de interactielabels van deze twee deeltjes zich ook
aanpassen van B en C naar b en c.

Gelijk met de loskoppeling krijgen de deeltjes elk een structuurgetal toege-
wezen, één voor de dochteroctaëder (bijvoorbeeld 3) en één voor de dochterka-
talysator (bijvoorbeeld 4). Op deze manier is er van beide initiële structuren
een kopie gemaakt. Elk van deze twee octaëder-katalysatorparen kan nu op
hun beurt zichzelf kopiëren. Men merkt op dat geen enkel paar uniek is: elke
katalysator kan elke octaëder bijstaan tijdens het kopieerproces.
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(a) Een katalysator zal net als de octaëder eveneens bindingspartners krijgen tijdens
de eerste twee stappen.

(b) In de derde stap vormen octaëder en katalysator een superstructuur.

(c) In de laatste stap koppelt de superstructuur zich los: de blauwe bindingen tussen
moeder- en dochterstructuren verdwijnen en een nieuwe octaëder wordt geboren,
gelijk met een nieuwe katalysator.

Figuur 4.8: De laatste stappen in het kopieerproces. De gele bindingen stellen
telkens de bindingen van de moederstructuren voor, de blauwe bindingen die
van de vrije collöıdedeeltjes op de moederstructuren en de groene deze van de
gehechte collöıdedeeltjes onderling.

4.3.4 Zelfreplicatie bij tetraëders

Analoog als in referentie [1] werd beredeneerd voor octaëders, kan men zelf-
replicatie voor andere structuren onderzoeken. Een voorbeeld is de tetraëder,
besproken in paragraaf 4.3.1.

Ook tetraëders krijgen structuurgetallen en interactielabels mee, zoals te



37 4.3. STRUCTUURVORMING

zien in figuur 4.9. Elk tetraëderdeeltje bestaat uit drie deeltjes met inter-
actielabel A en één deeltje met label B. Een katalysator bestaat nu uit één
collöıdedeeltje, met label b.

Figuur 4.9: De interactielabels voor een tetraëderstructuur.

Opnieuw doorloopt het kopieerproces enkele stappen. In de eerste stap
hechten zich vier collöıdedeeltjes op de tetraëder: drie deeltjes met interac-
tielabel A en één met interactielabel B. Men kiest er nu voor de A-deeltjes
elkaar te laten aantrekken en het B-deeltje af te stoten. Op die manier is er
slechts één configuratie mogelijk: drie A-deeltjes aan één kant (toekomstige
tetraëder) en één B-deeltje aan de andere kant (toekomstige katalysator). De
katalysator krijgt een bindingspartner met label b. A- en b-deeltjes trekken
elkaar dan weer aan, waardoor een superstructuur kan ontstaan. Dit is te zien
in figuur 4.10a.

In een tweede stap brengt de katalysator het aangehechte deeltje b samen
met de andere aangehechte deeltjes A, te zien in figuur 4.10b. Opnieuw zullen
er bindingen gevormd worden tussen de A- en b-deeltjes waardoor het aantal
bindingen tussen de vrije deeltjes z zal stijgen.

Wanneer de superstructuur voldoende groot is (zmax = 6, alle dochter-
bindingen zijn gevormd), zullen de (blauwe) bindingen tussen moeder- en
dochterstructuren verdwijnen. De (groene) aangehechte bindingen vormen de
dochtertetraëder, waarbij het eerdere deeltje met label b nu label B krijgt,
zoals te zien in figuur 4.10c. Het overige aangehechte deeltje krijgt het inter-
actielabel b toegewezen en wordt de nieuwe katalysator. Uit één tetraëder-
katalysatorpaar werden er twee gevormd en het proces begint voor beide paren
van voor af aan.
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(a) In een eerste stap hechten collöıdedeeltjes zich op de tetraëder en katalysator.

(b) De tetraëder en de katalysator vormen een superstructuur.

(c) De superstructuur koppelt zich zich los.

Figuur 4.10: Het kopieerproces voor tetraëders, met dezelfde kleurcode als
voor figuur 4.8.

4.3.5 Interactiesterktes

Om het kopieerproces voldoende snel te laten verlopen en macroscopisch ir-
reversibel te maken, laat men de interactiesterktes van de deeltjes variëren
afhankelijk van hun interactielabels en structuurgetallen. In deze paragraaf
wordt de dynamiek van interactiesterktes uit de doeken gedaan voor octaëders;
voor tetraëders is de uitleg analoog.

Collöıdedeeltjes die geen deel zijn van een structuur en geen interactielabel
hebben, interageren volgens de gewone Lennard-Joneskracht (4.7) met sterkte
ε. Deze deeltjes zullen, behalve tot elkaar, ook worden aangetrokken tot een
bestaande octaëder of katalysator met dezelfde sterkte ε. Eens aangehecht,
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zullen deze deeltjes (structuurgetal ‘SG’ = 0) een interactielabel overnemen en
zullen ze enkel met moederdeeltjes (SG 6= 0) van hetzelfde label interageren,
vanaf nu met sterkte 2ε.

Aangehechte deeltjes worden ook onderling tot elkaar aangetrokken. Elk
deeltje trekt deeltjes met een verschillend label aan (SG = 0 voor beide deel-
tjes). Zo zullen ook aangehechte b- en c-deeltjes worden aangetrokken tot
de aangehechte deeltjes van de moederoctaëder. Interacties zonder A-deeltjes
hebben hierin een iets hogere sterkte. Uit het onderzoek van referentie [1]
blijkt dat dit de gewenste configuratie van aanhechten (figuur 4.7b) waar-
schijnlijker maakt dan de ongewenste (figuur 4.7a).

Wanneer de superstructuur gevormd is en het aantal onderlinge bindingen
zmax bereikt is, zullen de aangehechte deeltjes een apart structuurgetal krij-
gen. Deeltjes met een verschillend structuurgetal worden slechts heel licht tot
elkaar aangetrokken. Een waarde van 0.1ε garandeert dat de aantrekking ver-
waarloosbaar is (i. e. de bindingen een zeer korte levensduur hebben), terwijl
de afstoting voor te kleine afstanden nog steeds voldoende groot blijft. Deze
nieuw geboren structuren zullen zich daarom weg bewegen van de moeder-
structuren. Deeltjes met hetzelfde structuurgetal, verschillend van nul, zullen
een zeer sterke aantrekking vertonen (5ε), waardoor deze structuren zelden
opnieuw uit elkaar vallen. De losgekoppelde dochterkatalysator krijgt een an-
der structuurgetal aangewezen dan de dochteroctaëder en beide zullen elkaar
dus ook niet aantrekken.

De interactiesterkte tussen twee deeltjes is dus afhankelijk van hun struc-
tuurgetal én interactielabel. In tabel 4.2 staat de volledige interactiematrix
uitgezet. Hierin worden structuurgetallen tussen twee deeltjes gelijk veron-
dersteld. Deeltjes met een verschillend structuurgetal trekken elkaar namelijk
nooit aan (interactiesterkte 0.1ε). Andere deeltjes die elkaar ‘niet aantrekken’
(het teken “−” in tabel 4.2), krijgen eveneens een interactiesterkte 0.1ε mee.

Voor tetraëders kan een gelijkaardige interactietabel worden opgesteld (ta-
bel 4.3). Omdat er slechts drie soorten deeltjes zijn, zal deze eenvoudiger zijn.

4.4 Grootheden berekenen

In hoofdstuk 3 werd de statistische fysica toegepast op een proces van zelf-
replicatie. Aangezien dit een algemene behandeling was, kan men dezelfde
formules en redeneringen toepassen op het zelfkopiërend systeem dat bespro-
ken werd in dit hoofdstuk. Hiervoor dienen bepaalde grootheden berekend te
worden binnen het programma, dewelke hier kort besproken worden.

4.4.1 Energie

De energie van het systeem bestaat uit verschillende componenten. De kine-
tische energie van de solventdeeltjes en van de collöıdedeeltjes is te berekenen
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Tabel 4.2: De interactiesterktes voor octaëders, afhankelijk van structuurge-
tallen (SG) en interactielabels (n (vrij deeltje zonder label), A, B, C, b en c),
uitgedrukt in functie van de interactiesterkte ε. Het teken “−” staat voor een
interactiesterkte van 0.1ε.

SG1 = SG2 = 0 SG1 = SG2 6= 0
n A B C b c A B C b c

SG1 = SG2

= 0

n
A
B
C
b
c

1 - - - - -
- - 1 1 1 1
- 1 - 1.5 1.5 1.5
- 1 1.5 - 1.5 1.5
- 1 1.5 1.5 - 1.5
- 1 1.5 1.5 1.5 -

1 1 1 1 1
2 - - - -
- 2 - - -
- - 2 - -
- - - 2 -
- - - - 2

SG1 = SG2

6= 0

A
B
C
b
c

1 2 - - - -
1 - 2 - - -
1 - - 2 - -
1 - - - 2 -
1 - - - - 2

- 5 5 - -
5 - 5 - -
5 5 - - -
- - - - 5
- - - 5 -

Tabel 4.3: De interactiesterktes voor tetraëders, analoog aan tabel 4.2.

SG = 0 SG 6= 0
n A B b A B b

SG = 0

n
A
B
b

1 - - -
- 1 - 1
- - 1 -
- 1 - 1

1 1 1
2 - -
- 2 -
- - 2

SG 6= 0
A
B
b

1 2 - -
1 - 2 -
1 - - 2

5 5 -
5 - -
- - 5
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via de formule

Ekin =
1

2

N∑
i=1

mv2
i . (4.8)

De potentiële energieën zullen afhankelijk zijn van de conservatieve krachten
in het systeem. Ze worden berekend volgens de formule ∆Epot = −

∫
C F ·

dx, waarbij F een conservatieve kracht is die over de baan C inwerkt op een
deeltje. Alle drie de conservatieve krachten (4.5), (4.6) en (4.7) zijn enkel
afhankelijk van de onderlinge afstanden tussen de deeltjes, zodat de integraal
als ééndimensionaal kan worden gezien:

∆Epot = −
∫
C
(FC r̂) · (drij r̂) = −

∫
FC(rij)drij. (4.9)

De potentiële energie kan nu, op een constante na bepaald, op elk tijdstip
worden bekeken als de onbepaalde integraal van de conservatieve kracht. Uit-
gerekend wordt dit

Epot,s = −1

2

Ns∑
i

m∑
j 6=i

awijrij −
n∑
i

(
m∑
j

awijrij); (4.10)

Epot,c =
1

2

Nc∑
i

n∑
j 6=i

ε

[(
D

rij

)24

− 2

(
D

rij

)12
]
−

n∑
i

(
m∑
j

awijrij). (4.11)

De factor 1/2 voorkomt het dubbel tellen tussen gelijke deeltjes. Sommaties
totNs gebeuren over de solventdeeltjes, sommaties totNc over de collöıdedeeltjes.

Energie zal constant uitgewisseld worden tussen de solventdeeltjes en de
collöıdedeeltjes vanwege de random en dissipatieve krachten FR en FD, waar-
door de som Ekin,c + Epot,c geen constante is. Een afname in deze energie
van de collöıdedeeltjes slaat dan op de warmteflux naar de de solventdeeltjes,
zodat

∆Qc→s = ∆(Ekin,c + Epot,c). (4.12)

Voor dit systeem met een constant volume en deeltjesaantal zal er geen arbeid
geleverd worden en is de energieflux beperkt tot warmte-uitwisseling.

4.4.2 Temperatuur

De temperatuur kan gevonden worden aan de hand van het equipartitietheo-
rema (2.6). Hierbij kijkt men enkel naar de snelheden van de solventdeeltjes
vs, dewelke hier fungeren als warmtebad. Aangezien men werkt met DPD-
krachten, verwacht men dat de temperatuur globaal gezien constant blijft.

Bij het simuleren van Langevindynamica met enkel collöıdedeeltjes, zal de
temperatuur op dezelfde manier berekend worden over de snelheden vc.
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4.4.3 Aantal bindingen

De bindingsmatrix houdt gedurende de hele simulatie bij welke deeltjes er ver-
bonden zijn met elkaar. Zoals aangehaald in paragraaf 4.3.1, kiest men ervoor
een binding tussen twee deeltjes te definiëren wanneer deze voor minstens 50
tijdstappen op een afstand 0.95D tot 1.05D van elkaar staan. Per structuur
kan zo gevonden worden uit hoeveel deeltjes ze bestaat en hoeveel bindingen
z er bestaan tussen de dochterdeeltjes met structuurgetal 0. Ontkoppeling
van de dochterdeeltjes gebeurt pas wanneer de superstructuur groot genoeg
is en het aantal bindingen tussen de dochterdeeltjes groter of gelijk is aan een
gekozen waarde zmax.

4.4.4 Snelheidsautocorrelatiefunctie

Het is belangrijk te weten hoe lang het duurt eer een systeem in thermody-
namisch evenwicht is. Als hulpmiddel hiervoor definieert men de autocorrela-
tiefunctie van de snelheden [11]

cvi(t) =
〈vi(t) · vi(t = 0)〉

〈v2
i (t)〉

. (4.13)

Deze functie stelt de overeenkomst voor die een deeltje van het systeem gemid-
deld gezien nog heeft met een snelheid van een tijd t geleden. Na een korte tijd
zullen de snelheden nog niet sterk verschillen en zal de functiewaarde dicht bij
1 liggen. Voor een grotere tijd t zal de functie dalen om na een bepaalde tijd
nul te worden. Op dit punt zijn de snelheden niet meer aan elkaar gecorreleerd
en is het systeem ‘zijn verleden vergeten’.

4.4.5 Entropie

Zelfreplicatie voor octaëders is een exponentieel proces. Als men uitgaat van
een onuitputtelijke bron van losse collöıdedeeltjes zal elke nieuwe octaëder die
geproduceerd wordt meteen kunnen optreden als moederstructuur. Wanneer
men ervan uit gaat dat het kopieerproces eenzelfde gemiddelde tijd τ duurt,
zullen na een tijd τ alle bestaande octaëders een nieuw moederpaar hebben
geproduceerd: het aantal moederstructuren verdubbelt. Een tijd τ later doen
al deze structuren, ongeacht hun leeftijd, hetzelfde en vindt er opnieuw een
verdubbeling plaats.

Voor een exponentieel verloop van de populatiegrootte is het mogelijk om
de zelfreplicatie-ongelijkheid (3.20) toe te passen voor kopiërende octaëders.
De (inverse) temperatuur van het bad βbad wordt bepaald door de solvent-
deeltjes en de waarde ∆Q is gelijk aan het verlies van de totale energie van de
collöıdedeeltjes. De parameters g, δ en ∆Sintern zullen echter individueel on-
derzocht worden in sectie 5.5. De term ∆Sintern zal gevonden worden op basis
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van een verlaging van het aantal vrijheidsgraden; de factoren δ en g worden
rechtsreeks berekend aan de hand van het aantal gevormde bindingen. Om-
dat de interactiesterkte tussen de deeltjes in de moederstructuren erg groot
gekozen werd als 5ε, zal zo’n structuur weinig waarschijnlijk uit elkaar vallen.
De factor ln(g/δ) zal daarom erg groot zijn.
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Hoofdstuk 5

Resultaten

5.1 Het programma

Om zelfreplicatie voor octaëders en tetraëders te kunnen onderzoeken, werd er
een programmacode in de programmeertaal Python geschreven. In het nieuw
ontwikkelde computerprogramma zal een DPD-systeem met bepaalde begin-
voorwaarden evolueren in de tijd. Hiervoor werden voornamelijk de paketten
numpy, pylab en math gebruikt. In aparte programma’s worden beginvoor-
waarden gegenereerd, een filmpje gemaakt en de output bestanden van de
relevante grootheden geanalyseerd en/of geplot.

Het hoofdprogramma werd zo efficiënt mogelijk geprogrammeerd. Men
maakte bijvoorbeeld gebruik van de linked list-methode. Daarvoor wordt het
volume opgedeeld in kleinere cellen met een grootte die vergelijkbaar is met
de maximale interactieafstand. Enkel de deeltjes binnen een cel en tussen na-
burige cellen zullen interageren, zodat het aantal deeltjesparen dat beschouwd
moet worden veel kleiner is.

Ook maakte men gebruik van periodieke randvoorwaarden (PBC) om rand-
effecten van het simulatiesysteem te kunnen negeren. Hiervoor wordt een
exacte kopie van het systeem in elke dimensie voor en achter het werkelijke
systeem geplaatst. Een deeltje aan de uiterste ‘linkerkant’ van het systeem
zal zo interageren met een deeltje aan de uiterste ‘rechterkant’. Deze kopieën
van het systeem dienen dan ook elke tijdstap geactualiseerd te worden.

5.2 De DPD-code

5.2.1 Thermodynamisch evenwicht

Alvorens collöıdedeeltjes aan het DPD-bad toe te voegen, gaat men na of
de geschreven DPD-code de voorspelde resultaten oplevert. Zo moet het
systeem zich hydrodynamisch gedragen (de snelheidsdistributie moet na vol-
doende tijd aan een Maxwell-Boltzmann-verdeling voldoen) en moet het ver-

45
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loop van de temperatuur exponentieel dalen naar de evenwichtswaarde uit
vergelijking (2.8), dit alles voor een relatief grote tijdstap (h ∼ 0.04). Deze
voorwaarden worden onderzocht voor een systeem zoals beschreven in de refe-
renties [6], [7] en [9]. Men werkt in eenheden kBT = 1, m = 1 en D = 1, zodat
in tegenstelling tot voor deze referenties rcut = 0.5 (zie tabel 4.1). In para-
graaf 2.3.3 werd de grootte van de tijdstap h = 0.04 gekozen om de waarde
r/rcut = vrmsh/rcut klein te houden. De waarde voor rcut is gehalveerd, waar-
door de waarde h dat ook moet doen. Men werkt verderop in de tekst daarom
doorgaans met de waarde h = 0.02. Waar het niet anders vermeld is, zal men
eveneens werken met een dichtheid ρ = 3.0 en een variabele grootte van het
systeem L3.

Men wil het systeem bestuderen wanneer het in thermodynamisch even-
wicht is. Hoe lang men hiervoor moet wachten, is afhankelijk van de correlaties
tussen de deeltjes. Daarom berekent men de autocorrelatiefunctie van de snel-
heden, zoals in vergelijking (4.13). Deze bepaalt in welke mate de snelheid van
een deeltje gemiddeld gezien gecorreleerd is aan zijn snelheid op een eerder
tijdstip. Een plot van deze functie voor het DPD-systeem wordt weergege-
ven in figuur 5.1 voor verschillende tijdstappen en groottes van het systeem
(met ρ = 3). Het blijkt dat de autocorrelatiefunctie onafhankelijk is van deze
parameters na een tijd t = 1, zijnde 50 iteraties voor h = 0.02.
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Figuur 5.1: De autocorrelatiefunctie van de snelheden voor verschillende tijd-
stappen h en systeemgroottes L3.

Na een tijd t = 1 is het systeem onafhankelijk van haar beginvoorwaarden
en kan men nagaan of dit systeem in thermodynamisch evenwicht is. Hier-
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voor plot men een histogram van de snelheden. In één dimensie moet deze
distributie een Gaussisch profiel hebben, voor de totale snelheden dat van een
Maxwell-Boltzmannverdeling. Voor een systeem met 10000 deeltjes (L = 7.5)
worden na t = 1.5 (bij h = 0.02) beide histogrammen geplot, te zien in fi-
guren 5.2 (de x-component van de snelheid) en 5.3 (de norm van de totale
snelheid). Kwalitatief gezien hebben deze histogrammen de correcte vorm;
kwantitatief gezien dienen ze te voldoen aan de vergelijkingen

fvi =

(
m

2πkBT

)1/2

exp

(
−mv2

i

2kBT

)
(5.1)

in één dimensie en

fv =

(
m

2πkBT

)3/2

4πv2exp

(
−mv2

2kBT

)
(5.2)

voor de totale snelheid. Door deze functies te fitten aan de histogrammen,
kan, voor m = 1, de waarde voor kBT gevonden worden. Op die manier
kan men nagaan of de gekozen waarden voor de ruisparameter σ = 4.5 en de
wrijvingsparameter γ = 10.0 inderdaad de juiste temperatuur opleveren. Men
vindt een waarde van ongeveer kBT = 0.82 voor beide histogrammen (licht
verschillend voor verschillende bingroottes), hetgeen verschilt van de waarde
die men uit formule (2.8) vindt als kBT = 1.00. Bij het herhalen van de
simulatie vindt men vergelijkbare waarden voor de evenwichtstemperatuur.

5.2.2 Invloed van parameters h, L, σ en ρ op de tempe-
ratuur

Men zoekt naar een verklaring voor de lager dan verwachte grootte van de tem-
peratuur door de invloed van de tijdstap h en de systeemgrootte L3 hierop te
onderzoeken. Zoals in sectie 4.4 besproken werd, kan men de simulatietem-
peratuur berekenen aan de hand van het equipartitietheorema (2.6). Deze
temperatuur wordt in functie van de tijd uitgezet in figuur 5.4 voor verschil-
lende waarden voor h en L. Hierin is te zien dat de temperatuur inderdaad
steeds rond een evenwichtswaarde fluctueert, dewelke bereikt wordt na een
tijd t = 1. De evenwichtstemperatuur die men voor h = 0.02 en L = 3.5 uit
de histogrammen vond, komt overeen met het verloop uit figuur 5.4, maar
de waarde blijkt afhankelijk te zijn van de tijdstap h: voor kleinere tijd-
stappen zal de simulatietemperatuur dichter bij de theoretische temperatuur
kBT = 1.0 van formule (2.8) komen te liggen. Bovendien blijkt deze tempera-
tuur onafhankelijk van de systeemgrootte L3 (mits kleinere fluctuaties hierop
voor een groter systeem). Om een isotherm DPD-systeem te simuleren is een
systeem met een kleine tijdstap h ∼ 0.002 dus het meest geschikt. Kwalitatief
vindt men echter nog steeds correcte resultaten voor een waarde h = 0.02.
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Figuur 5.2: Snelheidshistogram (1D) voor een systeem met L = 7.5, na t = 1.5
met h = 0.02. Gefit aan functie (5.1) vindt men kBT = 0.813.

Men zal daarom de gekozen grootte van de tijdstap laten afhangen van de
computationele kost van het systeem en de noodzaak voor nauwkeurigheid.

Formule (2.8) kan eveneens worden nagegaan voor andere waarden van de
ruisparameter σ en de wrijvingsparameter γ. Zo is in figuur 5.5 het tempera-
tuursverloop geschetst voor γ = 10.0 en verschillende waarden van σ. Hogere
waarden voor de ruisparameter blijken als verwacht een hogere evenwichts-
temperatuur op te leveren, met hogere fluctuaties hierop.

Tot slot kan men de invloed van de dichtheid ρ bekijken, dewelke voor
de voorgaande resultaten steeds gelijk aan 3.0 gekozen werd, conform de oor-
spronkelijke DPD-papers [7] [9]. In figuur 5.6 is een vergelijking van de tem-
peratuur te zien voor verschillende waarden van ρ. Het valt op dat een hogere
dichtheid er niet alleen voor zorgt dat het systeem sneller naar evenwicht gaat,
ze blijkt ook te leiden tot hogere waarde van de evenwichtstemperatuur.

Om dit verder te onderzoeken berekent men de gemiddelde temperatuur
voor verschillende dichtheden ρ (i.e. verschillende waarden voor de systeem-
grootte L3 bij een aantal solventdeeltjes Ns = 1000), voor zowel h = 0.02 als
h = 0.002. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 5.7.

Zoals in figuur 2.3 te zien was, vonden Groot en Warren dat de gemiddelde
waarde voor de temperatuur afhankelijk is van de tijdstap en het gebruikte
integratiealgoritme (figuur 2.3) [9]. Dit resultaat vindt men ook terug in
figuur 5.7, zij het met een grotere afwijking op de temperatuur.
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Figuur 5.3: Snelheidshistogram (totale snelheid) voor een systeem met L =
7.5, na t = 1.5 met h = 0.02. Gefit aan functie (5.2) vindt men kBT = 0.822.

Ten tweede merkt men op dat de temperatuur voor een kleine tijdstap
(h = 0.002) convergeert naar de gekozen waarde en deze nagenoeg constant
blijft voor ρ > 3. Voor de gebruikelijke waarde van de tijdstap h = 0.02 zal de
temperatuur echter blijven stijgen in functie van ρ, hetgeen een onverwacht
resultaat is. Een verklaring kan zijn dat bij hoge dichtheden de overlap van
deeltjes erg groot is, waardoor erg grote krachten tussen de deeltjes mogelijk
zijn. Een kleine waarde van de tijdstap zal de deeltjes op een bepaalde (over-
lappende) evenwichtspositie van elkaar kunnen houden. Een grotere tijdstap
kan de deeltjes herhaaldelijk aan hun evenwichtspositie doen voorbijschieten,
waarbij de deeltjes hogere snelheden ervaren en een hogere simulatietempe-
ratuur opleveren. Deze vergroting van snelheid is dan geen gevolg van het
verhogen van de ruisparameter, maar enkel van de hoge dichtheid voor de
gekozen conservatieve kracht.

Hoewel de waarden kwantitatief niet overeenkomen met deze uit figuur 2.3,
wordt het systeem voor h = 0.002 goed beschreven en is dit nog steeds een
handige tijdstapgrootte om mee te werken. De reden voor het niet overeenko-
men van de resultaten kan een verkeerd gedefinieerde tijdstap in het onwik-
kelde Pythonprogramma zijn of een verkeerde overeenkomst van eenheden.
Het Verletalgoritme werd getest voor de gedempte harmonische oscillator en
dit bleek met de analytische resultaten overeen te komen [23].
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5.3 Een computationeel efficiënter model

Zoals in sectie 4.2 werd uitgelegd, werkt men in het suspensiemodel met een
interactiebereik van de solventdeeltjes rcut = 0.5D. De dichtheid ρDPD ∼ 3
zoals die in hoofdstuk 2 en de vorige sectie gebruikt werd, is echter gedefinieerd
in de eenheden rcut = 1. Men herschrijft deze waarde om de dichtheid van de
solventdeeltjes ρcs−bad in de eenheden D = 1.0 van de suspensie te vinden:

ρDPD =
Ns

(L/rcut)3
=

Ns

(2L/D)3
∼ 3

→ ρcs−bad =
Ns

(L/D)3
= 8 ∗ ρDPD = 24.

In de suspensie-eenheden zullen de solventdeeltjes dus een dichtheid ρcs−bad =
24 hebben.

De volumefractie van de collöıdedeeltjes φc wordt volgens Zeravcic en Bren-
ner [1] best in de grootteorde ∼ 0.01 gekozen. Een reden hiervoor wordt niet
gegeven, maar vermodelijk is dit om een grote beweeglijkheid van de deeltjes
te garanderen en het zelfreplicatieproces gëısoleerd te kunnen laten plaatsvin-
den. Reële suspensies bestaan voor verschillende waarden van φc, gaande van
ongeveer 10−4 tot 0.5 [24].

Voor deze volumefractie is bij 100 collöıdedeeltjes de aangewezen systeem-
grootte aldus

φc =
NcπD

3/6

L3
∼ 0.01 (5.3)

⇒ L ∼
(

0.5Nc

0.01

)1/3

D ∼ 12D. (5.4)

Voor een gering aantal collöıdedeeltjes is er dus al een relatief groot sys-
teem nodig. Het aantal DPD-deeltjes dat hiermee overeen komt, is dan
Ns = ρcs−bad · (L/D)3 ∼ 24 · 123 ∼ 4 · 104. Zoals zal blijken uit de resul-
taten van sectie 5.4, zal het geheel aan elkaar opvolgende kopieerprocessen
voor 100 collöıdedeeltjes minstens een tijd t ∼ 200 nodig hebben, typisch
105 tijdstappen voor DPD-deeltjes. Omdat elk deeltje voor deze dichtheid
volgens de linked list-methode gemiddeld gezien ∼ 50 potentiële interactie-
partners heeft, zullen er op elk van de 5 · 105 tijdstappen 2 · 106 interacties
gebeuren. Het oplossen van de collöıdedeeltjes in een vloeistof levert aldus
een grote computationele kost op.

Een deel van de oplossing voor dit probleem lag in het feit dat het voor de
solventdeeltjes door het toepassen van coarse graining (zie sectie 2.2) mogelijk
is deze te laten evolueren met een grote tijdstap ten opzichte van deze voor
de collöıdedeeltjes. Men spreekt dan van een multiple timestep algorithm,
waarbij in dit geval de collöıdedeeltjes met een tijdstap hLJ = 0.0001 en de
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solventdeeltjes met een tijdtap h = 0.004 evolueren. Na 40 updates van de
collöıdedeeltjes volgt dan één update van de solventdeeltjes. Dit levert de
5 · 105 tijdstappen op uit de vorige alinea.

Toch blijft men kampen met een grote computationele kost en is een alter-
natief noodzakelijk. Eén zo’n alternatief is het weglaten van de solventdeeltjes.
De collöıdedeeltjes die eerder interageerden met de solventdeeltjes volgens de
DPD-krachten FR en FD, zullen op een andere manier een random en een
dissipatieve kracht moeten ervaren. Dit kan door de krachten FR en FD af-
hankelijk te maken van de absolute posities ri (in plaats van de posities rij
relatief ten opzichte van een solventdeeltje j). Deze laatste methode is in feite
niets anders dan het vervangen van de bewegingsvergelijking (2.21) door de
originele Langevinvergelijking (2.22), met toevoeging van een conservatieve
Lennard-Joneskracht.

Een ander alternatief voor de zware computationele methode is het toe-
passen van de coarse graining-methode over een groter aantal moleculen. Zo
creëert men effectieve vloeistofdeeltjes die groter zijn dan de collöıdedeeltjes
en dus een kleinere dichtheid (in eenheden D) zullen hebben. Het toepassen
van coarse graining over de diameter rcut = 2.0D in plaats van 0.5D levert al
een factor 43 minder effectieve vloeistofdeeltjes op:

ρDPD =
Ns

(L/rcut)3
=

Ns

(L/(2D))3
∼ 3

→ ρcs−bad =
Ns

(L/D)3
=

1

8
ρDPD = 0.375.

Om te weten op welke manier zelfreplicatie het efficiëntst te bestuderen
is, zal men de zojuist besproken methoden met elkaar vergelijken voor een
solventbad van grootte L = 5 met daarin 1 tetraëder, 1 katalysator en 5 vrije
collöıdedeeltjes:

• Coarse graining over diameter 0.5D: Ns = 8000 bij ρ = 3 (zoals in
referentie [1] aangegeven);

• Coarse graining over diameter 1.0D: Ns = 1000 bij ρ = 3;

• Coarse graining over diameter 2.0D: Ns = 130 bij ρ = 3;

• Langevin dynamica: Ns = 0.

Men zal voldoende kleine tijdstappen gebruiken voor deze vergelijking: h =
0.004 en hLJ = 0.0001.

Een eerste belangrijke voorwaarde is dat alle deeltjes in evenwicht een
constante temperatuur aannemen, hetgeen alle vier de methoden theoretisch
gezien garanderen. Men controleert of de geschreven programma’s hieraan
voldoen door de temperatuur telkens uit te zetten in functie van de tijd (fi-
guur 5.8). In de figuur is te zien dat alle methodes ongeveer de gewenste
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constante temperatuur kBT = 1 als resultaat hebben, zij het dat simulaties
met meer solventdeeltjes hier kleinere fluctuaties op ondervinden. De Lange-
vinmethode levert erg onnauwkeurige resultaten omdat de temperatuur slechts
berekend werd over tien deeltjes.
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Om zelfreplicatie te kunnen bestuderen, zullen bindingen zich moeten vor-
men met een levensduur die voldoende groot is. Daarom vergelijkt men het
totaal aantal gevormde bindingen voor drie methodes, te zien in figuur 5.9.
De eerste methode (coarse graining over een diameter van 0.5D) bleek bin-
nen een zelfde simulatietijd geen zelfreplicatie te kunnen verwezenlijken en is
voor de duidelijkheid niet bij op de figuur geplaatst. Voor de andere metho-
des werd er voor één simulatie het totaal aantal gevormde bindingen uitgezet
in de tijd. Er is te zien hoe het totaal aantal bindingen stijgt naarmate de
tijd vordert. Wanneer het aantal bindingen tussen de vrije collöıdedeeltjes
de waarde zmax = 6 bereikt, koppelen de dochterdeeltjes zich los en vormt er
zich een nieuwe tetraëder. De twee tetraëders (elk zes bindingen) en de twee
katalysatoren (losse deeltjes) plaatsen het totaal aantal bindingen op 12.

Alle drie de methodes van figuur 5.9 bereiken het moment van zelfreplicatie
binnen afzienbare tijd. Het verloop is erg afhankelijk van de beginvoorwaarden
en het stochastische karakter van de random kracht FR, waardoor de tijd tot
de eerste zelfreplicatie sterk kan variëren. Over het algemeen vond men dat
de Langevinmethode en de 2.0D-coarse graining methode eerder kopieerden
dan de 1.0D-coarse graining methode. Voor het verdere onderzoek zal men
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daarom kiezen voor de Langevinmethode of de methode met grootste coarse
graining omdat deze kwalitatief dezelfde resultaten opleveren.
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5.4 Zelfreplicatie

In deze sectie worden de resultaten van het zelfreplicatieproces van tetraëders
en octaëders besproken. Er wordt ingegaan op de extra voorwaarden die men
dient op te leggen opdat de structuren zichzelf zouden kopiëren. Verder gaat
men na wat de invloed is van de interactiesterkte ε en met welke snelheid de
structuren zich kopiëren. Alle simulaties werden uitgevoerd voor h = 0.004
en hLJ = 0.0001.

5.4.1 Voorwaarden voor zelfreplicatie

Een eerste belangrijke conclusie is dat zelfreplicatie erg moeilijk te simuleren
is. Verschillende artificiële eigenschappen moeten aan de collöıdedeeltjes mee-
gegeven worden, zodat enkel structuren van een bepaalde grootte en vorm
kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn voorwaarden die reeds in sectie 4.3 be-
sproken werden: het introduceren van interactielabels en structuurgetallen,
dewelke in referentie [1] (in beperkte mate) worden uitgelegd. Toch bleek het
met enkel deze voorwaarden niet mogelijk binnen een korte tijd zelfreplicatie
te simuleren. Onder deze voorwaarden zal het proces erg lang duren of zullen
er ongewenste structuren van een andere grootte gevormd worden.

Een voorbeeld van zo’n extra opgelegde voorwaarde, is het bindingsgetal.
Elk collöıdedeeltje dat zich aan een bepaald deeltje (bijvoorbeeld A) van een
moederstructuur koppelt, neemt het interactielabel hiervan over. Daarmee ligt
er vast dat dit deeltje vanaf dan enkel aan A-deeltjes kan koppelen, maar niet
in welke moederstructuur dit A-deeltje zal zitten. Een vrij deeltje met inter-
actielabel A kan dus aan twee moederstructuren tegelijk koppelen, waardoor
het kopieerproces niet op de correcte manier kan doorgaan. Nieuwe structuren
kunnen gevormd worden, maar dit zullen geen octaëders/tetraëders zijn. Een
oplossing is het systeem veel langer te laten evolueren, zodat deze ongewenste
‘dubbele’ binding ook weer uit elkaar valt en de mogelijkheid opnieuw bestaat
om het kopieerproces zoals gewenst te laten verlopen. Dit is vermoedelijk de
methode die men toepast in referentie [1], waarbij men typisch zo’n 106 tot
107 tijdstappen nodig heeft om een bad van 100 deeltjes te verzadigen met
octaëders. Een tweede oplossing kan zijn om het collöıdedeeltje mee te geven
aan welke moederstructuur het initieel koppelde om het vanaf dan enkel nog
aan deze structuur te laten koppelen: het bindingsgetal. Superstructuren van
twee octaëders of twee tetraëders zullen zich op deze manier dus niet kunnen
vormen. Voor deze methode is er slechts zo’n 105 tijdstappen nodig voor een
simulatie bij Nc = 100.

Ook de voorwaarden voor het loskoppelen dienen precies gekozen te wor-
den. Voor octaëders zullen er bijvoorbeeld exact 16 deeltjes met een interactie-
label in een superstructuur mogen zitten (meer deeltjes zonder interactielabel
zijn mogelijk). Wanneer het aantal bindingen z tussen de dochterdeeltjes on-
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derling groot genoeg is, kan de loskoppeling gebeuren. Het vormen van deze
bindingen alsook het samenkomen van een octaëder en een katalysator kan
een lange tijd duren, waardoor er zich meer deeltjes op de octaëder kunnen
hechten. Ook dit kan voorkomen worden door te tellen hoeveel deeltjes er
met een bepaald bindingsgetal aanwezig zijn (en hoeveel deeltjes er dus op
één octaëder gebonden zijn). Als dit getal het maximum van 6 heeft be-
reikt (elk deeltje één bindingspartner), kunnen er geen nieuwe deeltjes het
interactielabel en bindingsgetal van deze octaëder aannemen. Net als voor
het bindingsgetal en deze koppelingsvoorwaarden zullen verschillende artifici-
ele eigenschappen ervoor zorgen dat het systeem sneller kan verlopen, zij het
minder waarheidsgetrouw.

5.4.2 De invloed van de interactiesterkte ε

Nu deze verschillende voorwaarden opgelegd worden om zelfreplicatie mogelijk
te maken, zal de waarde van de interactiesterkte de belangrijkste factor zijn
in het kopieerproces. Deze bepaalt de levensduur van de bindingen.

Over het algemeen zal een grote waarde van ε er voor zorgen dat de levens-
duur erg groot is, maar ook dat foutief ontstane bindingen zich evenmin weer
kunnen loskoppelen. Vanwege de vele opgestelde voorwaarden zullen foutieve
structuren echter zeer onwaarschijnlijk zijn en zal een hogere waarde van ε
geen netto verlies opleveren van het aantal gerepliceerde octaëders/tetraëders
voor een bepaalde voorraad aan collöıdedeeltjes. Daarnaast zal een grote in-
teractiesterkte ook het repulsieve deel van de Lennard-Joneskracht versterken,
wat het systeem bij grote waarden van de tijdstap hLJ instabieler maakt. Een
grote tijdstap kan twee collöıdedeeltjes bijvoorbeeld dicht bij elkaar brengen,
waardoor ze een sterke afstoting ondervinden. Een grotere waarde voor ε zal
dus ook een lagere waarde van de tijdstap hLJ vereisen.

In referentie [1] wordt de interactiesterkte ε constant en gelijk aan 1 geko-
zen en laat men de temperatuur variëren (zijnde de waarde van de ruispara-
meter σ en de wrijvingsparameter γ). De grootste winst aan nieuwe octaëders
vindt men volgens deze paper voor kBT/ε ∼ 0.14. De interactiesterktes uit
tabel 4.2 werden in functie van deze waarde opgesteld. Een lagere waarde
voor kBT/ε zou de levensduur van een binding vergelijkbaar maken met typi-
sche simulatietijd, waardoor misvormde structuren of foutieve bindingen zich
ook niet meer kunnen loskoppelen. In sectie 5.5 zal men verder ingaan op de
invloed van de verhouding kBT/ε op de typische levensduur van een moeder-
structuur. Hier bekijkt men de levensduur van één binding (figuur 5.10).

De levensduur van een binding blijkt afhankelijk te zijn van de gebruikte
methode. Deze van de coarse grainingmethode over diameter 2.0D wordt ver-
geleken met de Langevinmethode voor verschillende waarden van de tempe-
ratuur. De individuele levensduren binnen een simulatie kunnen erg variëren.
De gemiddelde levensduur verschilt echter weinig tussen verschillende simu-
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laties. Deze gemiddeldes werden voor beide methodes nog eens uitgemiddeld
over tien afzonderlijke simulaties in figuur 5.10. Opvallend is dat de levens-
duur sterk afhankelijk is van de interactiesterkte. Een verdubbeling van de
interactiesterkte resulteert in een vertienvoudiging van de levensduur.
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Figuur 5.10: De gemiddelde levensduur van een binding voor verschillende
waarden van de verhouding kBT/ε, vergeleken voor de coarse grainingmethode
over een diameter 2.0D en de Langevinmethode.

5.4.3 Het exponentiële karakter van zelfreplicatie

Zoals in paragraaf 4.4.5 reeds werd aangehaald is zelfreplicatie typisch een ex-
ponentieel proces: de snelheid waarmee een nieuwe dochterstructuur gevormd
wordt is afhankelijk van hoeveel moederstructuren er aanwezig zijn, uitgaande
van een onuitputtelijke bron van vrije collöıdedeeltjes.

Toch verwacht men een sneller dan exponentieel kopieerproces voor dit
systeem. Als het eerste kopieerproces een tijd τ duurt, gaat dit om de tijd
die nodig is om collöıdedeeltjes te hechten en de twee moederstructuren bij
elkaar te brengen. Wanneer elke octaëder/tetraëder een specifieke katalysa-
tor als partner zou hebben, zal dit voor elk komend proces gemiddeld gezien
eveneens een tijd τ duren. Aangezien nu elke octaëder/tetraëder met elke
katalysator een superstructuur kan vormen, zal de tijd die nodig is om twee
moederstructuren bij elkaar te brengen daarentegen minder lang duren naar-
mate er meer moederstructuren zijn. Het kopiëren van de octaëder/tetraëder
zal globaal dus sneller gebeuren dan het exponentieel proces.
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De snelheid van het kopieerproces werd voor verschillende simulaties met
verschillende beginvoorwaarden bestudeerd. De simulaties beschreven in deze
paragraaf werden volgens de Langevinmethode uitgevoerd vanwege haar com-
putationele snelheid. Men definieert hiervoor ∆t+1(Ntet) als de tijd om van
Ntet naar Ntet + 1 tetraëders te gaan. In figuur 5.11 wordt de deze tijd uitge-
zet in functie van het aantal aanwezige tetraëders Ntet. Dit werd gedaan voor
twintig onafhankelijke simulaties. Er is te zien hoe het eerste kopieerproces
over het algemeen erg lang duurt. De collöıdedeeltjes moeten gehecht worden
op de moederstructuren, de katalysator en tetraëder dienen elkaar te vinden
in een grote simulatieruimte en de aangehechte collöıdedeeltjes moeten onder-
ling voldoende bindingen vormen om los te kunnen koppelen. Voor een grotere
hoeveelheid aan tetraëders kunnen deze deelprocessen aan verschillende snel-
heden verlopen en zullen er meer katalysatoren zijn die een superstructuur
kunnen helpen vormen. Er zijn daarbij ook minder vrije collöıdedeeltjes die
de vrije beweging van de moederstructuren verhinderen. Ook merkt men op
dat de spreiding erg groot is op de resultaten, met de nadruk op het eerste
kopieerproces. Dit bewijst hoe gevoelig het systeem is aan de random karakter
van de Langevinmethode.
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De duur van een kopieerproces blijkt ook te stijgen voor hoge waarden
van Ntet. Een reden hiervoor kan een verzadiging van het aantal octaëders
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zijn: de voorraad aan vrije collöıdedeeltjes die nodig is om nieuwe structuren
te kunnen vormen raakt op. Men gaat deze reden na door het exponentieel
proces met een eindige voorraad wiskundig te onderzoeken.

Men veronderstelt dat de snelheid van het kopieerproces evenredig is met
het aantal moederstructuurparen Ntet of Noc en het aantal groepjes Nvrij van
5 (voor tetraëders) of 8 (voor octaëders) vrije collöıdedeeltjes die een nieuw
structuurpaar kunnen vormen.

dNtet

dt
∼ Ntet ·Nvrij (5.5)

De evenredigheidsfactor noteert men als 1/τ . Verder noemt men Nmog =
Ntet + Nvrij en noteert men x = Ntet/Nmog als de fractie van mogelijke struc-
turen die gevormd zijn. De differentiaalvergelijking wordt dan

ẋ− 1

τ
x(1− x) = 0, (5.6)

waarbij ẋ = dx/dt. In deze afleiding verwaarloosde men de redenering dat het
introduceren van een katalysator het proces sneller dan exponentieel kan laten
verlopen. Algemeen kan men stellen dat dNtet/dt ∼ Nα

kat, waarbij de macht
α afhankelijk is van de duur van het deelproces waarin een tetraëder en een
katalysator elkaar zoeken om een superstructuur te vormen. Vergelijking (5.6)
zal dan veranderen tot ẋ = 1/τx1+α(1 − x). Men gaat er in deze afleiding
vanuit dat de twee moederstructuren elkaar ogenblikkelijk vinden: α = 0.

De differentiaalvergelijking heeft als oplossing

x(t) =
et/τ

c+ et/τ
, (5.7)

waar c vastgelegd wordt door te starten met één structuurpaar: x(t = 0) =
1/Nmog. Deze oplossing is voor c = Nmog = 20 te zien in figuur 5.12.

De snelheid van kopiëren is nu

ẋ(t) =
1

τ

cet/τ

(c+ et/τ )2
, (5.8)

hetgeen overeenkomt met differentiaalvergelijking (5.6).
Men herschrijft de continue variabele van vergelijking (5.6) als de snelheid

om één structuurpaar bij te creëren: ẋ = (1/Nmog)/∆t+1(x), waarbij ∆t+1(x)
de tijd is om van Ntet = xNmog naar Ntet + 1 structuurparen te gaan. Nu zal

∆t+1(x) =
1

Nmog(x− x2)
τ. (5.9)

Deze functie vormt het theoretische model voor de waarden ∆t+1 die in fi-
guur 5.11 werden geplot en is samen met deze data te zien in figuur 5.13.
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Figuur 5.12: Een plot van de functie uit formule (5.7), voor c = Nmog = 20.

De waarde voor τ is hier als 35 gekozen om ongeveer met de data overeen te
komen. Zoals te zien in de figuur zal het systeem kwalitatief het juiste verloop
kennen. Een grote spreiding op de data maakt dat de gemiddelde waarde voor
∆t+1(Ntet) wat fluctueert.

Verder vallen er twee verschillen op met het theoretische model. De ge-
middelde waarde voor het eerste kopieerproces duurt bijvoorbeeld erg lang:
∆t+1 = 128 gemiddeld, in vergelijking met de waarde 37 die grofweg theo-
retisch voorspeld wordt in de figuur. Dit heeft te maken met het feit dat er
in het begin van de simulatie nog geen bindingen gevormd zijn, hetgeen tijd
kost. Tijdens het eerste kopieerproces zijn er al vele deeltjes op de moeder-
structuren gebonden, dewelke niet steeds allemaal een interactielabel hebben
omdat het maximum aantal gelabelde bindingspartners bereikt is (zie para-
graaf 5.4.1). Na het eerste ontkoppelingsproces zullen de overige aangehechte
deeltjes meteen ook een interactielabel meekrijgen en kan het volgende proces
zich vlugger voltrekken. Daarnaast zullen latere processen sneller verlopen
omdat er meer katalysatoren aanwezig zijn. In het begin zal het lang duren
voor de enige tetraëder en de enige katalysator elkaar gevonden hebben; voor
latere kopieerprocessen heeft een tetraëder gemiddeld meer partners in haar
omgeving.

Een tweede opvallend verschil is te zien aan het einde van de curve. Hoewel
het gemiddeld aantal bindingen lijkt te stijgen voor hogere waarden van Ntet,
zal er geen van de twintig simulaties zijn die meer dan 15 moederstructuren
vormt, hoewel de meerderheid tot 12 tetraëders raakt. De reden hiervoor
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Figuur 5.13: De data uit figuur 5.11, samen met een plot van de functie uit
formule 5.9, voor Nmog = 20 en τ = 35.

is dat, in tegenstelling tot in het theoretische model, collöıdedeeltjes niet in
groepjes voorkomen die een nieuw structuurpaar zullen vormen. De deeltjes
hechten zich aan een willekeurige moederstructuur en deze zal zich pas kunnen
kopiëren als er voldoende deeltjes aan gehecht zijn. Voor de simulaties die
niet verder kopiëren na 15 tetraëders zullen er geen vrije collöıdedeeltjes meer
overzijn; de aangehechte collöıdedeeltjes zitten verspreid over verschillende
moederstructuren.

Tot slot merkt men op dat de grote spreiding op de resultaten het niet
mogelijk maakt statistiek toe te passen op dit systeem. De standaardafwijking

sN =

√
1

N

∑
i

(xi − x)2, (5.10)

(met N het aantal metingen, {xi} de gemeten waardes en x het gemiddelde)
op ∆t+1 blijkt steeds van dezelfde grootteorde als het gemiddelde zelf.

Een vergelijkbare grafiek als in figuur 5.13 verkrijgt men voor een andere
waarde van de verhouding kBT/ε, zoals te zien in figuur 5.14. Een halve-
ring van de interactiesterkte (kBT/ε = 0.2) blijkt kwalitatief hetzelfde profiel
te hebben als dat voor kBT/ε = 0.1. Opnieuw werd de theoretische func-
tie (5.9) bij de resultaten geplot voor dezelfde waarde van τ = 35 en er valt
dan op dat de gemiddelde duur van kopiëren iets lager ligt. Dit is omdat
moederstructuren sneller in staat zijn een partner te vinden. Ook valt op dat
er voor meer simulaties een grotere eindhoeveelheid aan structuren gevormd
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wordt. De reden hiervoor kan zijn dat aangehechte deeltjes veel eenvoudiger
kunnen loskoppelen en het dus frequenter gebeurt dat een moederstructuur
bevolkt wordt met voldoende bindingspartners om zich te kopiëren. Zoals in
figuur 5.10 te zien is, zal de levensduur van een binding inderdaad veel lager
liggen voor een verdubbeling in de temperatuur.
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Figuur 5.14: De gemiddelde tijd ∆t+1(Ntet), uitgemiddeld over 20 iteraties,
bij kBT/ε = 0.2 en Nc = 100. Daarbij staat een plot van de functie uit
formule 5.9, voor Nmog = 20 en τ = 35.

Voor octaëders kan men een gelijkaardige grafiek maken, te zien in fi-
guur 5.15. Er is een duidelijk kwalitatief verschil met de resultaten voor
tetraëders. Binnen eenzelfde simulatietijd als voor de tetraëders zullen er van
de 20 simulaties slechts 14 een eerste kopieerproces doorlopen en amper de
helft eindigt met drie of meer octaëders.

De reden voor het verschil in mogelijkheid tot kopiëren is dat het kopi-
eerproces voor octaëders veel complexer is. Zo zijn er 16 in plaats van 10
deeltjes en 5 in plaats van 3 interactielabels in betrokken. Bovendien gebeurt
de ontkoppeling van de katalysator minder eenvoudig. Voor tetraëders zal het
aangehechte collöıdedeeltje met interactielabel B zich loskoppelen en de doch-
terkatalysator worden. Voor de octaëders zullen (zoals dit besproken werd
in referentie [1]) één aangehecht B- en één C-deeltje zich loskoppelen en een
nieuwe octaëder vormen. Deze zijn daarentegen niet te onderscheiden van de
B- en C-deeltjes die deel uitmaken van de dochteroctaëder. Om die reden kan
men pas een nieuw structuurgetal toewijzen wanneer deze twee dochterdeel-
tjes zich voldoende kunnen isoleren, hetgeen soms een tijdje duurt of helemaal
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niet gebeurt. Een andere manier is om deze toekomstige katalysatordeeltjes
een ander interactielabel mee te geven, wat het systeem onnodig complexer
en nog minder waarheidsgetrouw maakt.
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Figuur 5.15: De gemiddelde tijd ∆t+1(Noc) om, uitgemiddeld over 20 iteraties,
bij kBT/ε = 0.2 en Nc = 100.
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5.5 Statistische fysica van zelfreplicatie

In deze sectie zal men de zelfreplicatie-ongelijkheid (3.20) onderzoeken. Dit
doet men voor de de eenvoudige zelfreplicerende systemen van één tetraëder,
één katalysator en vijf vrije collöıdedeeltjes en van één octaëder, één kata-
lysator en acht vrije collöıdedeeltjes. De simulaties worden uitgevoerd voor
verschillende waarden van kBT/ε en voor de twee computationele methoden
(de Langevinmehtode en de coarse graining methode over diameter 2.0D).
Daarvoor koos men opnieuw voor h = 0.004 en hLJ = 0.0001.

Zoals eerder aangehaald is de term βbad∆Q te vinden als het energieverlies
van de collöıdedeeltjes, vermenigvuldigd met de factor β, die uit het equi-
partitietheorema (2.6) gevonden kan worden. De term ∆Sintern en de groei-
en desintegratiesnelheid g en δ dient men apart te onderzoeken. In de vol-
gende paragrafen worden deze onbekenden berekend, waarna ze in de laatste
paragraaf samengebracht worden om ongelijkheid (3.20) te controleren.

5.5.1 De interne entropieverandering bij zelfreplicatie

De term ∆Sintern kan gezien worden als een afname in microtoestanden als
gevolg van een verlies aan effectieve vrijheidsgraden (niet te verwarren met
de elementaire vrijheidsgraden van de fysieke deeltjes). Elk vrij deeltje in
drie dimensies bevat 6 effectieve vrijheidsgraden: drie vanwege haar positie
(x, y, z) en drie vanwege haar snelheid (vx, vy, vz). Het vastleggen van deze
zes parameters bepaalt een deeltje volledig (als een punt in een zesvoudige
faseruimte).

Twee vrije deeltjes zijn onafhankelijk van elkaar en hebben tesamen dus
12 effectieve vrijheidsgraden. Een katalysator is daarentegen een structuur
van twee deeltjes en bevat een extra voorwaarde: het tweede deeltje moet
in positie en snelheid bij het eerste blijven. Wanneer het eerste deeltje zes
effectieve vrijheidsgraden krijgt toegewezen, zal het tweede nog slechts kunnen
bewegen op een bolschil met straal D rondom het eerste deeltje. Het tweede
deeltje heeft nog slechts vrijheid in positie en snelheid over twee onafhankelijke
assen, en daarom 4 effectieve vrijheidsgraden. Een katalysator heeft aldus 10
effectieve vrijheidsgraden.

Een structuur met meer deeltjes (bijvoorbeeld een octaëder) heeft 12 ef-
fectieve vrijheidsgraden. Los van de globale translatie, zijn er voor een drie-
dimensionale structuur rotaties om 3 assen mogelijk. Omdat er per rotatie-as
een positie- en een snelheidgraad bepaald moeten worden, levert dit 2×3 = 6
bijkomstige effectieve vrijheidsgraden, of 12 in totaal, op.

Voor het kopieerproces bevat het systeem een moederoctaëder, een moe-
derkatalysator en acht vrije collöıdedeeltjes. Uitgerekend komt dit neer op
12 + 10 + 8× 6 = 22 + 48 effectieve vrijheidsgraden. Na het kopiëren zijn er
vier moederstructuren of 22 + 22 effectieve vrijheidsgraden, zodat dit aantal
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daalt met 26. Voor tetraëders kan men een vergelijkbare berekening uitvoeren:
een tetraëder heeft 12 effectieve vrijheidsgraden, een katalysator (één deeltje
voor tetraëders) 6. Structuurvorming van vijf vrije deeltjes naar deze twee
structuren komt overeen met een verlies van 5 × 6 − (12 + 6) = 12 effectieve
vrijheidsgraden.

Voor het berekenen van het aantal microtoestanden Ω vermenigvuldigt
men deze waarde voor elke effectieve vrijheidsgraad met een factor die het
totaal aantal mogelijke toestanden in een bepaalde dimensie weergeeft. Zijn
er voor een nieuw deeltje X mogelijke posities per dimensie en V mogelijke
snelheden per dimensie, dan levert het toevoegen van dit deeltje een factor
X3V 3 meer microtoestanden op. De toegenomen entropie is dan

∆S = kBln(X3V 3Ω)− kBln(Ω) = 3kBln(X) + 3kBln(V ). (5.11)

Om de waardes ln(X) en ln(V ) te kunnen bepalen, is een discretisatie in
ruimte en snelheid nodig voor het continu systeem. Voor een aantal onafhan-
kelijke simulaties worden positie en snelheid van een op een octaëder gebonden
deeltje en deze van een vrij deeltje gezocht (hier voor de 2.0D-coarse graining
methode bij kBT/ε = 0.1). De spreiding op de mogelijke resultaten bepaalt
dan het aantal microtoestanden van het deeltje in het systeem.

Voor een vrij deeltje kan men er niet van uit gaan dat het met een even
grote waarschijnlijkheid op elke positie zal zitten. In bepaalde situaties zal
het deeltje in de nabijheid van anderen aangetrokken of afgestoten worden
(met sterkte 0.1ε). De levensduur van een binding tussen twee vrije deeltjes
zonder interactielabels is daarbij niet verwaarloosbaar klein en dus moet po-
sitie en snelheid van een deeltje relatief bekeken worden ten opzichte van een
willekeurig ander deeltje. Afhankelijk van de levensduur voor een binding tus-
sen deze deeltjes, zal er een piek verschijnen in het relatieve spectrum. Het
snelheidshistogram zal eveneens relatief opgesteld worden.

Voor deeltjes in een vaste structuur zal het (relatieve) positiehistogram er
volledig anders uitzien. Zoals te zien in figuur 5.16 vertoont het een piek rond
de bindingsafstand D. Het aantal microtoestanden is drastisch verminderd en
deze hebben allen veel hogere waarschijnlijkheden. Het (relatieve) snelheids-
histogram zal minder drastisch veranderen, daar de verdeling van het verschil
in twee snelheden eveneens kwalitatief een Maxwell-Boltzmannverdeling ople-
vert. Dit is te zien in figuur 5.17.

Voor deze histogrammen kan de entropie berekend worden volgens de for-
mule voor de Shannon entropie (3.16). Een microtoestand wordt gedefinieerd
aan de hand van de gekozen bingrootte: voor veel bins zijn er veel microtoe-
standen en zal een berekening van de Shannon entropie een grotere waarde
opleveren. Voor het vinden van een entropieverschil tussen de ongebonden
en gebonden toestand, moet daarom dezelfde bingrootte gekozen worden. In
figuur 5.18 wordt het entropieverschil afkomstig van de positie uitgezet in
functie van de bingrootte, gedefinieerd als fractie van de grootte van het to-
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Figuur 5.16: Het (relatieve) positiehistogram voor een ongebonden (blauw) en
een gebonden (groen) deeltje, voor één simulatie in de coarse graining methode
bij kBT/ε = 0.1.

tale interval aan gevonden waarden. Men verwacht dat dit ongeveer constant
is. Te kleine bingroottes (∼ 0.0001) zullen echter zorgen dat data onnauw-
keurig verdeeld wordt. Meer bins dan verzamelde data betekent dat er gaten
van waarschijnlijkheid vallen in wat een continu spectrum hoort te zijn.

De logaritmische toename in entropie als functie van bingrootte (het rechte
stuk aan het begin van de rode punten in figuur 5.18) duidt op het feit dat de
ongebonden toestand wel (lineair) meer microtoestanden krijgt toegewezen,
maar de gebonden toestand nog beschreven blijft worden door slechts één
microtoestand. Het is net met een bingrootte van ongeveer 0.001 keer de totale
breedte (i.e. 1000 bins) dat het entropieverschil zoals verwacht onafhankelijk
wordt van de bingrootte. De gebonden toestand wordt daarin nauwkeurig
genoeg weergeven terwijl deze van de ongebonden toestand niet onduidelijker
wordt. Het vormen van een binding levert dus een entropieverandering op van
5.6kB vanwege de posities.

De snelheden zullen voor het vormen van een binding minder sterk ver-
anderen, zoals te zien in figuur 5.17. Omdat de situaties op elkaar lijken,
zullen beide voor een heel spectrum aan bingroottes nauwkeurig beschreven
worden. De entropietoename zal hierdoor veel minder sterk afhangen van de
bingrootte, zoals te zien is als de groene punten in figuur 5.18. Bingroottes
van de grootteorde 0.01 leveren een goede vergelijking op. Men vindt aldus



HOOFDSTUK 5. RESULTATEN 68

0 1 2 3 4 5 6

Snelheid / (kB T/m)1/2  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
Fr

eq
ue

nt
ie

Figuur 5.17: Het (relatieve) snelheidshistogram voor een ongebonden (blauw)
en een gebonden (groen) deeltje, voor één simulatie in de coarse graining
methode bij kBT/ε = 0.1.

een entropieverandering van 0.3kB vanwege de snelheden.

Het replicatieproces zal acht vrije deeltjes in twee nieuwe structuren sa-
menbrengen: een verlies van 22 vrijheidsgraden. Zoals hierboven besproken
werd, zorgt één deeltje in een moederstructuur voor een entropieverschil van
(−5.6kB) − 0.3kB = −5.9kB ten opzichte van een vrije deeltje; een verlies
van zes vrijheidsgraden. Een verlies van 22 vrijheidsgraden zal daarom een
entropieverlies van ∆Sintern = 22/6 · (−5.9kB) = −21.6kB betekenen.

Dezelfde redenering die gevoerd werd voor de 2.0D-coarse graining me-
thode bij kBT/ε = 0.1 kan men toepassen voor de Langevinmethode en voor
de kBT/ε = 0.1, 0.2 en 0.4. Deze resultaten worden samengevat in tabel-
len 5.1 en 5.2 voor tetraëders respectievelijk octaëders. De interne entropie-
verandering ten gevolge van zelfreplicatie vindt men telkens door de waarden
te vermenigvuldigen met 12/6 voor tetraëders en 22/6 voor octaëders.

Zoals verwacht verschilt de entropieverandering per deeltje voor octaëders
bijna niet van deze voor tetraëders. Daarnaast merkt men op dat de entropie-
verandering groter is voor de coarse graining methode. Dit blijkt een gevolg
van een grotere stabiliteit van de moederstructuur, dewelke in de volgende
paragraaf onderzocht wordt.
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Tabel 5.1: De interne entropieverandering voor tetraëders ten gevolge van
het wegvallen van drie positievrijheidsgraden, drie snelheidsvrijheidsgraden
en voor het gehele zelfreplicatieproces.

Methode kBT/ε ∆Spositie/kB ∆Ssnelheid/kB ∆Sintern, zelfreplicatie/kB

0.10 -5.2 -0.3 -11.0
Langevin 0.20 -4.8 -0.1 -9.8

0.40 -4.2 0 -8.4
0.10 -5.6 -0.3 -11.9

Coarse graining 0.20 -5.1 -0.2 -10.6
0.40 -4.6 0 -9.2

Tabel 5.2: De interne entropieverandering voor octaëders ten gevolge van
het wegvallen van drie positievrijheidsgraden, drie snelheidsvrijheidsgraden
en voor het gehele zelfreplicatieproces.

Methode kBT/ε ∆Spositie/kB ∆Ssnelheid/kB ∆Sintern, zelfreplicatie/kB

0.10 -5.2 -0.4 -20.5
Langevin 0.20 -4.8 -0.2 -18.3

0.40 -4.2 0 -15.4
0.10 -5.6 -0.3 -21.6

Coarse graining 0.20 -5.1 -0.3 -19.8
0.40 -4.6 0 -16.9
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Figuur 5.18: De entropieverandering door het verschil in positie- en snelheids-
vrijheidsgraden bij het vormen van een binding, in functie van de gekozen
bingrootte.

5.5.2 De levensduur van een moederstructuur

Een tweede onbekende uit formule (3.20) die onderzocht dient te worden, is
de desintegratiesnelheid δ. Deze staat voor de snelheid waarmee een moeder-
structuur uit elkaar valt, afhankelijk van kBT/ε.

Men bekijkt als voorbeeld de invloed van de interactiesterkte op de sta-
biliteit van een octaëder. In figuur 5.19 wordt het verloop van het aantal
bindingen in de tijd uitgezet voor een octaëder volgens de 2.0D-coarse grai-
ning methode. Er is te zien hoe het maximum aantal bindingen van 12 bereikt
wordt voor de verhoudingen kBT/ε = 0.05, 0.10 en 0.50, waarbij elke binding
van de octaëder een sterkte 5ε heeft. Voor hogere waarden van de interac-
tiesterkte zal de octaëder door het repulsieve deel van de conservatieve kracht
erg onstabiel worden: een kleine willekeurige perturbatie doet de structuur
uit elkaar doen vallen (voor de gekozen tijdstap). Lagere interactiesterktes
zullen de invloed van de temperatuursafhankelijke random kracht FR vergro-
ten ten opzichte van de ε-afhankelijke conservatieve kracht FC. Een waarde
kBT/ε = 1.00 zal de octaëder onstabiel maken, voor kBT/ε = 2.00 valt de
octaëder meteen uit elkaar.

Rond de waarde kBT/ε = 1.00, met een interactiesterkte 5ε die zo’n 3 keer
sterker is dan de thermische energie 3kBT/2, blijkt de octaëder een eindige
levensduur te hebben. Dit maakt het mogelijk een waarde voor de desinte-
gratiesnelheid δ te vinden. Voor de verhoudingen kBT/ε = 0.60 tot 1.00 werd
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Figuur 5.19: Het verloop van het aantal bindingen in de tijd voor verschillende
waarden van de verhouding kBT/ε (één octaëder).

de levensduur van zowel een octaëder als een tetraëder onderzocht voor de
beide methodes en uitgemiddeld over 120 simulaties, te zien in figuren 5.20
en 5.21. Deze gemiddeldes werden gefit aan een functie van de vorm eax+b.
De fit werd gevonden door de afwijking ervan op de reële waarden en niet op
de logaritmes te minimaliseren.

Het valt op dat de gemiddelde levensduur sterk verandert over dit kleine
temperatuursinterval. Voor de Langevinmethode komen er voor kBT/ε < 0.90
simulaties voor waarin de octaëder binnen de simulatieduur niet desintegreert.
Voor tetraëders is dit voor een waarde kBT/ε < 0.80. Hoge waarden van de
temperatuur (kBT/ε > 1.10) zal de desintegratietijd voor sommige simulaties
van de grootteorde van de tijdstap h maken. Voor de tijdstap h = 0.004 is
dus enkel dit temperatuursinterval bruikbaar om de desintegratiesnelheid te
onderzoeken. De waarde van de tijdstap aanpassen om de levensduur van een
octaëder voor andere temperaturen op te meten zou een foutieve vergelijking
opleveren omdat deze de stabiliteit van het systeem verandert.

Ook is in figuren 5.20 en 5.21 duidelijk te zien dat de levensduur in de
Langevindynamica heel wat lager ligt dan voor de DPD-methode. De nabij-
heid van de solventdeeltjes zorgt voor een stabilisatie van de collöıdestructuren
door de harmonische kracht (4.6) die tussen beide deeltjes werkt.

Daarnaast merkt men op dat de levensduur van een tetraëder heel wat
hoger ligt dan die van een octaëder. Het is omdat een octaëder niet de meest
stabiele structuur is die uit zes deeltjes gevormd kan worden, dat er inter-
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Figuur 5.20: De gemiddelde levensduur van een tetraëder voor de Lange-
vinmethode en de coarse graining methode, voor verschillende waarden van
kBT/ε. Beide worden gefit aan een functie van de vorm eax+b.

actielabels gëıntroduceerd werden. Wanneer bijvoorbeeld twee A-deeltjes in
elkaars interactiebereik komen, zullen ze elkaar sterk afstoten en niet aan-
trekken. Voor tetraëders zullen alle deeltjes elkaar even sterk aantrekken,
waardoor een structuur langer stabiel kan blijven.

De interactiesterkte moet hoog genoeg zijn om de levensduur van de tetra-
eder/octaëder groter te houden dan de typische duur van een kopieerproces.
Daarom zal men zelfreplicatie bestuderen voor de waardes kBT/ε = 0.1, 0.2
en 0.4. Voor deze interactiesterkte is het onmogelijk de levensduur van een
moederstructuur op te meten, omdat dit een enorme simulatieduur vereist.
Daarom zal men de gevonden data extrapoleren voor lagere waarden van
kBT/ε om een schatting te kunnen maken van de desintegratiesnelheid. De
waarden die men hiervoor vindt, worden samengevat in tabellen 5.3 en 5.4.

5.5.3 De snelheid van zelfreplicatie

In paragraaf 5.4.2 werd reeds de snelheid van kopiëren uitgezet in functie van
het aantal moederstructuren en werd benadrukt dat de variantie op de resul-
taten erg groot is. In deze sectie zal de gevoeligheid voor het kopieerproces
bekeken worden voor verschillende waarden van de verhouding kBT/ε.

In figuren 5.22 en 5.23 wordt het aantal bindingen uitgezet in functie van
de tijd voor verschillende waarden van de interactiesterkte maar voor gelijke
beginvoorwaarden voor een systeem met één tetraëder, één katalysator en
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Tabel 5.3: De desintegratiesnelheid voor één tetraëder, bekomen door extra-
polatie van de data uit figuur 5.20.

Methode kBT/ε Levensduur /(D ·
√
m/kBT )

0.10 ∼ 2 · 107

Langevin 0.20 ∼ 2 · 106

0.40 ∼ 3 · 104

0.10 ∼ 8 · 104

Coarse graining 0.20 ∼ 3 · 104

0.40 ∼ 4 · 103

Tabel 5.4: De desintegratiesnelheid voor één octaëder, bekomen door extra-
polatie van de data uit figuur 5.21.

Methode kBT/ε Levensduur /(D ·
√
m/kBT )

0.10 ∼ 9 · 104

Langevin 0.20 ∼ 2 · 104

0.40 ∼ 600
0.10 ∼ 2 · 105

Coarse graining 0.20 ∼ 8 · 104

0.40 ∼ 7 · 103
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Figuur 5.21: De gemiddelde levensduur van een octaëder voor de Langevinme-
thode en de coarse graining methode, voor verschillende waarden van kBT/ε.
Beide worden gefit aan een functie van de vorm eax+b.

vijf vrije collöıdedeeltjes. Het systeem werd gesimuleerd volgens zowel de
Langevinmethode als de methode van coarse graining.

De moedertetraëder heeft zes bindingen. De vijf deeltjes zullen zich hech-
ten op de moederstructuren en het aantal bindingen doen toenemen. Nadien
zullen deze een superstructuur van minimaal 17 bindingen (zie paragraaf 4.3.4)
vormen en loskoppelen.

Men merkt op dat het kopieerproces voor de coarse graining methode
zich voor de verhoudingen kBT/ε = 0.05, 0.20 en 0.50 na een tijd t ∼ 30
voltrekt, waar dit voor de Langevinmethode enkel mogelijk is voor kBT/ε =
0.20 (en mogelijk na langere tijd voor kBT/ε = 0.05). De coarse graining
methode lijkt het systeem meer te stabiliseren bij hogere waarden voor hoge
temperaturen. Grotere interactiesterktes (kBT/ε ≤ 0.02) zullen het systeem
opnieuw erg instabiel maken; voor lagere interactiesterktes (kBT/ε ≥ 1.00)
zullen de bindingen tussen de aangehechte deeltjes en de moederstructuren te
kortlevend zijn.

De groeisnelheid g kan voor een bepaalde waarde van kBT/ε gevonden wor-
den door voor verschillende beginvoorwaarden de gemiddelde tijd te berekenen
tot het eerste kopieerproces. Dit werd gedaan voor de Langevinmethode en de
coarse graining methode met grote diameter. In tabellen 5.5 en 5.6 staat deze
tijd uitgezet voor een aantal waarden van kBT/ε. De resultaten werden uit-
gemiddeld over 120 simulaties. (Voor de octaëders bij kBT/ε = 0.4 bereikten
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Figuur 5.22: Het verloop van het aantal bindingen in de tijd voor verschil-
lende waarden van de verhouding kBT/ε volgens de Langevinmethode (één
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Figuur 5.23: Het verloop van het aantal bindingen in de tijd voor verschillende
waarden van de verhouding kBT/ε volgens de coarse graining methode (één
tetraëder, één katalysator en vijf vrije collöıdedeeltjes).
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Tabel 5.5: De gemiddelde tijd tot de eerste zelfreplicatie voor één tetraëder,
één katalysator en vijf vrije collöıdedeeltjes.

Methode kBT/ε Gemiddelde standaardafwijking succesvol?
0.10 57.4 31.5 100%

Langevin 0.20 35.6 18.0 99.2 %
0.40 95.9 36.9 30.8 %
0.10 25.6 17.4 100 %

Coarse graining 0.20 19.8 11.3 100 %
0.40 26.1 20.7 100 %

Tabel 5.6: De gemiddelde tijd tot de eerste zelfreplicatie voor één octaëder,
één katalysator en acht vrije collöıdedeeltjes.

Methode kBT/ε Gemiddelde standaardafwijking succesvol?
0.10 81.9 37.4 52.1 %

Langevin 0.20 65.4 42.3 64.3 %
0.40 - - 0.8 %
0.10 59.6 46.6 63.3 %

Coarse graining 0.20 57.7 49.6 61.6 %
0.40 - - 1.6 %

te weinig simulaties zelfreplicatie binnen de simulatietijd.) Om duidelijk te
maken hoe groot de spreiding op de resultaten is, staat steeds de standaard-
afwijking (5.10) van het aantal simulaties aangegeven en daarbij het aantal
systemen dat uiteindelijk zelfreplicatie bereikte binnen een tijd t = 120. Simu-
laties waar geen zelfreplicatie bereikt werd, dragen bij aan het gemiddelde met
een waarde ∆t+1 = 120. Men merkt op dat de Langevinmethode bij hogere
waarden voor kBT/ε veel minder replicatieprocessen oplevert, in tegenstelling
tot de coarse graining methode. Dit is vermoedelijk te wijten aan de stabili-
serende functie die de solventdeeltjes op de collöıdedeeltjes hebben, hetgeen
de levensduur van een binding verhoogt. Een binding is voor de Langevin-
methode in vergelijking te kortlevend voor het replicatieproces. Tenslotte
merkt men op dat het replicatieproces voor octaëders gemiddeld veel langer
is en de spreiding erop groter is, waardoor minder structuren zich binnen de
simulatieduur zullen kopiëren.

5.5.4 Nagaan van de zelfreplicatie-ongelijkheid

In de voorgaande paragrafen werden de verschillende onbekenden uit ongelijk-
heid (3.20) onderzocht. In deze paragraaf worden de resultaten samengebracht
met de entropietoename van het warmtebad ∆Q/T door de zelfreplicatie (zie
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Tabel 5.7: De parameters uit ongelijkheid (3.20) voor het zelfreplicatieproces
van een tetraëder.

Methode kBT/ε βbad∆Q ∆Sintern/kT ln (g/δ)
0.10 496.9 -11.0 12.8

Langevin 0.20 178.2 -9.8 11.0
0.40 106.3 -8.4 5.7
0.10 267.0 -11.9 8.0

Coarse graining 0.20 113.2 -10.6 7.3
0.40 34.8 -9.2 5.0

Tabel 5.8: De parameters uit ongelijkheid (3.20) voor het zelfreplicatiepro-
ces van een octaëder. Voor kBT/ε = 0.40 behalen te weinig structuren de
zelfreplicatie binnen de simulatietijd t = 120.

Methode kBT/ε βbad∆Q ∆Sintern/kT ln (g/δ)
0.10 1008.3 -20.5 7.0

Langevin 0.20 485.3 -18.3 5.7
0.40 - - -
0.10 474.5 -21.6 8.0

Coarse graining 0.20 190.9 -19.8 7.2
0.40 - -

paragraaf 4.4.5). Deze waarden werden ook uitgemiddeld over 120 simulaties
voor verschillende waarden van kBT/ε voor de Langevin en coarse graining
methoden. In tabellen 5.7 en 5.8 worden alle parameters uit formule (3.20)
uitgezet voor respectievelijk het zelfreplicatieproces van tetraëders en octa-
eders. Aan ongelijkheid (3.20) blijkt voor elk van de gevallen voldaan.

Opvallend is dat de entropieproductie ten gevolge van warmteafgave zeer
groot is in vergelijking met ∆Sintern of ln(g/δ). De reden hiervoor is dat het
verschil in potentiële energie ten gevolge van zelfreplicatie erg groot is. Om-
dat elke binding bij benadering een verlies aan potentiële energie ter waarde
van 5ε oplevert (zie formule (4.11) met de interactiesterkte uit tabel 4.3), zal
voor een tetraëder bij kBT/ε = 0.10 de potentiële energie veranderen met een
waarde ∆Epot,c = 6 · (−5ε) = 300kBT . Zoals in sectie 3.2 te lezen was, is
∆Sbad/kB = −(∆Epot,c + ∆Ekin,c)/(kBT ). Voor een verwaarloosbaar verschil
in kinetische energie zal dit dus een zeer grote waarde voor ∆Sbad/kB opleve-
ren. De Langevinmethode levert daarbij een erg onnauwkeurige schatting van
de temperatuur op omdat deze berekend wordt voor slechts tien deeltjes in
de simulaties voor tetraëders. Men vindt daarom zelfs hogere waarden voor
∆Sbad/kB.

De grote sterkte van een moederstructuurbinding resulteert ook in een
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grote levensduur en daarom een hoge waarde van ln(g/δ). Hier kon echter
enkel een ruwe schatting van gemaakt worden (paragraaf 5.5.2); mogelijk een
sterke onderschatting.



Hoofdstuk 6

Discussie en toekomstig
onderzoek

In dit hoofdstuk worden de theorie en resultaten van de voorgaande hoofd-
stukken besloten. Ter afsluiting worden mogelijkheden gegeven voor verder
(computationeel en experimenteel) onderzoek omtrent zelfreplicatie binnen de
fysica, gevolgd door de toepassingen die dit domein te bieden heeft.

6.1 Discussie van de resultaten

Een eerste belangrijk besluit is dat het besproken systeem van collöıdale zelf-
replicatie erg moeilijk te simuleren is. Er moeten een aantal artificiële eigen-
schappen meegegeven worden aan de deeltjes zodat ze dit specifieke gedrag
vertonen. Voorbeelden zijn structuurgetallen, interactielabels, bindingsgetal-
len en de ontkoppelingsvoorwaarde zmax. Zeravcic en Brenner gaven al een
aantal van deze eigenschappen aan [1]. De waarden van de bindingssterktes
tussen de deeltjes met deze verschillende eigenschappen kunnen dan gekozen
worden om zelfreplicatie mogelijk te maken en de snelheid ervan te maxima-
liseren. De mogelijkheid tot zelfkopiëring en de tijd tot de eerste kopie bleek
voor de DPD-methode echter voor te komen in een breed temperatuursinter-
val.

Ten tweede viel op dat, eens deze voorwaarden opgelegd worden, verschil-
lende methodes mogelijk zijn om zelfreplicatie te simuleren. Hoewel referen-
tie [1] enkel spreekt over de DPD-methode bij een bepaalde diameter van
coarse graining, blijkt uit dit verslag dat een andere coarse graining diameter
of een methode die gebruik maakt van Langevindynamica vergelijkbare re-
sultaten kan opleveren. Omdat deze methodes computationeel veel efficiënter
zijn, kan onderzoek naar zelfkopiërende structuren eenvoudiger met behulp
van een andere methode gebeuren. Het grootste minpunt is dat de Lange-
vinmethode in een kleiner temperatuursinterval tot zelfreplicatie in staat is.
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Bovendien zijn de gevormde structuren minder stabiel voor hoge temperatu-
ren.

Een laatste besluit is dat de spreiding op de resultaten zeer groot kan zijn.
De tijd tot een eerste zelfreplicatie ∆t+1 en de levensduur van een structuur
of van een binding kan sterk variëren en het toepassen van statistiek is dan
moeilijk. De reden hiervoor is het stochastische karakter van het systeem. De
random kracht FR, afhankelijk van de simulatietemperatuur, is slechts een be-
nadering van het onderliggende moleculaire dynamicamodel. Bovendien wordt
deze kracht slechts gesampled op tijden die een veelvoud zijn van de tijdstap.
Een verhoging van de temperatuur zal voor een constante wrijving op een
lineaire manier de grootte van de kracht FR verhogen vanwege de toepassing
van het fluctuatie-dissipatietheorema (2.7). Dit is echter geen gevolg van het
onderliggende moleculaire model. Een oplossing kan zijn de random kracht
temperatuursonafhankelijk te maken en de temperatuur constant te houden
met een alternatieve thermostaat.

6.2 Toekomstig onderzoek

Hoewel dit verslag reeds een aantal resultaten presenteert, zijn er nog veel
mogelijkheden voor het verder het onderzoeken van collöıdale zelfreplicatie.
Zo is het in de eerste plaats belangrijk de aanname van gelijke massa’s voor
de deeltjes na te gaan. In sectie 4.2 werden de massa’s van de solvent- en
de collöıdedeeltjes gelijk verondersteld. Dit was slechts een vereenvoudiging
van het model, maar bevatte geen fysische realiteit. Het laten verschillen van
deze massa’s (of van de koppelingsconstantes ass en asc) kan andere resultaten
opleveren.

Verder kan het nuttig zijn een andere thermostaat (bijvoorbeeld Nosé-
Hoover) te introduceren zodat de random kracht losgekoppeld kan worden
van de temperatuur. De variantie op bepaalde resultaten zou hierdoor kunnen
verkleinen.

Een derde mogelijkheid tot verder onderzoek is een alternatief te zoeken
voor het gebruik van interactielabels. Door het vormen van nieuwe stucturen
op een andere manier irreversibel te maken (de natuur heeft hier verschillende
oplossingen voor), zal de interactiesterkte niet veranderen in de tijd, zodat
energie behouden kan blijven.

Tenslotte kan er gekeken worden naar andere collöıdale structuren. In deze
thesis werd gekozen voor tetraëders omdat dit de meest eenvoudige driedimen-
sionale geometrische structuren zijn om zelfreplicatie voor te bestuderen. Het
nieuw ontwikkelde programma kan echter eenvoudig aangepast worden voor
complexere structuren. In referentie [1] worden andere 3D-structuren voor-
gesteld waarvoor zelfreplicatie mogelijk is. Referentie [21] geeft een overzicht
van de stabiliteit voor deze structuren.
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Daarnaast kan deze zelfreplicatie ook experimenteel onderzocht worden [1].
Artificiële eigenschappen als een interactielabel kunnen gesimuleerd worden
door het coaten van een mesoscopisch deeltje met DNA. Een deeltje op een
octaëder zal dan steeds één vrij deeltje als bindingspartner accepteren dat de
complementaire DNA-strengen met zich meedraagt. Dit werd reeds experi-
menteel onderzocht in bijvoorbeeld referentie [22].

Ook buiten het onderzoek bij collöıdale deeltjes kan zelfreplicatie onder-
zocht worden voor complexere structuren. Zo werd dit reeds computatio-
neel gesimuleerd voor mesoscopische celstructuren als het Gogli-apparaat, het
endoplasmatisch reticulum of micellen [1] [25], hetgeen een hulp kan zijn om
de werking van een cel te begrijpen. Een computationeel efficiënte methode
is voor deze complexe structuren een belangrijke voorwaarde.

Het fundamentele onderzoek naar zelfreplicatie kan eveneens een maat-
schappelijke meerwaarde bieden. Een voorbeeld is het gebruik van zelfkopiërende
nanorobots. Deze kunnen zich repliceren in een menselijk lichaam, hetgeen
van pas kan komen binnen de geneeskunde [4]. Een exotischer voorbeeld is zelf-
replicatie in de ruimtevaart, waar een zelfkopiërende machine naar een maan
of planeet gestuurd kan worden. Daar zou het toestel dan met plaatselijke
grondstoffen zichzelf, zonnepanelen en/of andere toestellen kunnen bouwen
die nuttig zijn voor de aarde [26].
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